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หลักการและเหตุผล

ดวยปจจุบันสภาพแวดลอมและสถานการณทางสังคมและบริบทในการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในทุกมิติมีหลายปจจัยที่จําเปนตองคํานึงถึง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ลวนสงผลตอทิศทางการดําเนินงานดานผูส งู อายุของประเทศไทยทีท่ าํ ใหตอ งมี
การทบทวนและกําหนดแนวทางและเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหสามารถดําเนิน
ชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ กรมกิจการผูสูงอายุจึงไดจัดทํายุทธศาสตร
กรมกิจการผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕

๑.๑ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยกับปญหาผูสูงอายุ
ประเทศไทยไดเขาสูการเปนสังคมสูงวัย (Ageing Society) มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนมา โดย ๑
ใน ๑๐ ของประชากรไทยเปนประชากรที่มีอายุตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไป ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีประชากรสูงอายุถึง
๑๓ ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๙.๒ ของประชากรทั้งหมด และภายในป พ.ศ. ๒๕๘๓ ประเทศไทยจะมีประชากร
สูงอายุ ๒๑.๗ ลานคน คิดเปนรอยละ ๓๓.๑ ของประชากรทั้งหมด (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, ๒๕๕๓) แนวโนมการเปลีย่ นแปลงโครงสรางประชากรจะมีวยั สูงอายุเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง ขณะ
ที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดสวนลดลง โดยวัยเด็กมีอัตราลดลงรอยละ ๑๒.๓ ตอป และวัยแรงงานมีอัตราลดลง
รอยละ ๗.๕ ตอป ในขณะที่ วัยสูงอายุมีอัตราเพิ่มขึ้น รอยละ ๓.๖ ตอป (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, ๒๕๖๐) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงอายุของประเทศไทยมีสาเหตุหลัก
มาจากอัตราการเจริญพันธุที่ลดลง (Total Fertility Rate) ที่อยูตํ่ากวาระดับการทดแทน โดยที่ปจจุบัน ผูหญิง
๑ คนมีบุตรเฉลี่ย ๑.๖ คน ซึ่งลดลงจากเมื่อ ๒๐ ปที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๒) ที่ ผูหญิง ๑ คน มีบุตรเฉลี่ย ๒ คน
และบุตรเฉลี่ยจะลดลงเหลือ ๑.๔ คนในป พ.ศ. ๒๕๗๒ ประกอบกับ ความเจริญกาวหนาทางการแพทยและ
สาธารณสุขทําใหคนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากเดิมเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๘ คนไทยมีอายุเฉลี่ยที่ ๕๘ ป และเพิ่ม
สูงขึ้นเปน ๗๕ ป ในปจจุบัน (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตรกรมกิจการผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยอยางตอเนื่อง ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง
สงผลกระทบดานตาง ๆ ดังนี้
(๑) สัดสวนของคนวัยทํางานตอผูสูงอายุจะทยอยลดลงเรื่อย ๆ จากคนวัยทํางาน ๖.๔ คน ตอผูสูงอายุ
๑ คน ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ และวัยแรงงานจะลดลงเหลือ ๕.๔ คนตอผูสูงอายุ ๑ คน ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
วัยแรงงานลดลงเหลือเพียง ๑.๙ คนตอผูสูงอายุ ๑ คนในป พ.ศ. ๒๕๗๘ (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๓) ทําใหฐานภาษีของประเทศแคบลง สงผลตอการจัดเก็บรายรับจากภาษีเงินไดของ
ภาครัฐที่จะนํามาใชจายในการพัฒนาประเทศลดลง ในขณะที่คาใชจายในการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
อาจนําไปสูการขาดดุลงบประมาณและการสะสมหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นไดในอนาคต
(๒) คาใชจา ยการจัดสวัสดิการของรัฐแกผสู งู อายุจะเพิม่ ขึน้ อาทิ เงินสงเคราะหผสู งู อายุ คารักษาพยาบาล
โดยสัดสวนคาใชจายดานสุขภาพตอคาใชจายทั้งหมดของรัฐมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๑๐ ในชวงกอนป
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพิ่มขึ้นเปนประมาณรอยละ ๑๓ หรือประมาณ ๔ แสนลานบาทตอป เฉลี่ยคนละ ๖,๒๘๖ บาท
และหากประเทศไทยเขาสูสังคมสูงวัย คาใชจายดังกลาวอาจเพิ่มขึ้นไปถึง ๑.๔ ลานลานบาทตอป (ณัฐนันท
วิจิตรอักษร, ๒๕๖๒)
(๓) กําลังแรงงานที่เปนปจจัยทางการผลิตลดลง เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงาน จะทําใหคาแรง
มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นและกอใหเกิดแรงกดดันทางดานเงินเฟอ สงผลกระทบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อาจมีแนวโนมลดลงได
(๔) ประชากรวัยแรงงานมีแนวโนมตองรับภาระเลี้ยงดูประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๕.๒
ในป พ.ศ. ๒๕๐๓ เพิ่มขึ้นเปน รอยละ ๔๑.๔ ในป พ.ศ. ๒๕๗๘ (สํามะโนประชากร, ๒๕๔๘)

๑.๒

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัวไทยกับปญหาผูสูงอายุ

ผลพวงของการที่เด็กเกิดนอยลงดังกลาว สงผลใหขนาดของสมาชิกในครัวเรือนเล็กลง กลาวคือ ขนาด
ของครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่ง คือ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๓ ครอบครัวไทยมีขนาดเฉลี่ย ๕.๒ คน
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๓ ลดลงเหลือ ๔.๔ คน และในป พ.ศ. ๒๕๕๓ เหลือเพียง ๓.๑ คน และลดลงเหลือ ๓ คน
ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๕๓)
ในสวนแบบแผนการอยูอ าศัยของครอบครัวไทยเปลีย่ นไปจากอดีต เปนลักษณะครอบครัวขยายทีม่ บี คุ คล
หลายชั่วรุนอายุ ตั้งแต ปู ยา ตา ยาย ลงมาถึง รุนหลาน อาศัยอยูในครอบครัวเดียวกัน เปลี่ยนเปน ครอบครัว
ที่มีผูสูงอายุบางสวนอยูในครัวเรือนขามรุน หรืออยูในครัวเรือนที่มีเพียงผูสูงอายุกบั หลาน สวนคนในรุนลูกยาย
ไปทํางานตางถิน่ ยิง่ ไปกวานัน้ สัดสวนผูส งู อายุทอี่ ยูต ามลําพัง และผูส งู อายุทอี่ ยูต ามลําพังกับคูส มรส มีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้น โดยในป พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผูสูงอายุที่อยูตามลําพัง รอยละ ๖ ของผูสูงอายุทั้งประเทศ และเพิ่มสูงขึ้น
เปน รอยละ ๙ ของผูสูงอายุในป พ.ศ. ๒๕๕๗ เชนเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูตามลําพังกับคูสมรสในป พ.ศ. ๒๕๔๕
มีเพียง รอยละ ๑๖ ของผูสูงอายุทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นเปน รอยละ ๑๙ ของผูสูงอายุทั้งประเทศ (สํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๙) ประกอบกับการใหความสําคัญกับครอบครัวใหมมากกวา
ครอบครัวเดิม สงผลใหเกิดปญหาอื่น ๆ ติดตามมา ไดแก
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(๑) ปญหาการทอดทิง้ ผูส งู อายุเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผสู งู อายุถกู ทอดทิง้ รอยละ ๗.๗๐
ของผูสูงอายุทั้งประเทศ และเพิ่มสูงขึ้นเปน รอยละ ๘.๖๐ ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ และรอยละ ๑๐.๔๐ ในป
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๖๒) การทอดทิ้งผูสูงอายุไดสงผลกระทบนอกจากตอ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุทั้งทางดานรางกายและจิตใจแลว ยังสงผลกระทบตอภาระคาใชจายของภาครัฐในการจัด
บริการสาธารณะ การดูแลระยะยาวแกผสู งู อายุทถี่ กู ทอดทิง้ เหลานี้ ทัง้ การดูแลผูสงู อายุในสถาบัน และการดูแล
ผูสูงอายุในชุมชน
(๒) ปญหาผูสูงอายุถูกละเมิดสิทธิ กลาวคือ เมื่อผูสูงอายุมีอายุมากขึ้น สมรรถนะทางรางกายเริ่มเสื่อม
ถอยลงเรื่อย ๆ ตามอายุที่มากขึ้น อีกทั้งมีโรคประจําตัว ทําใหตองพึ่งพาผูอื่น นํามาสูการละเมิดสิทธิผูสูงอายุใน
ทุกดานทั้งทางดานรางกายและจิตใจ รวมถึงทรัพยสิน อาทิ การทํารายรางกายและจิตใจ การฉอโกงทรัพยสิน
ซึ่งผูละเมิดสวนใหญ คือ คนในครอบครัว ขณะที่ผูสูงอายุที่เปนกลุมเสี่ยงถูกละเมิด คือ ผูสูงอายุที่อยูคนเดียว
โสด ไมมีลูกหลาน และมีความเจ็บปวย โดยเฉพาะผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมได ไมสามารถตอบโตได หรือ
มีภาวะสมองเสือ่ ม อาจทําใหลกู หลานและคนรอบขางไมพอใจ เปนเหตุใหถกู ทํารายรางกายและจิตใจ เปนกลุม
เสี่ยงใหถูกละเมิดมากที่สุด ดังจะเห็นไดจากรายงานสถิติคดีอาญาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๘ พบวา ผูสูงอายุ
มีแนวโนมถูกฉอโกงทรัพยสินสูงขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผูเสียหาย จํานวน ๗๓ ราย เพิ่มขึ้นเปน ๗๐๓ ราย
ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, ๒๕๕๘)

๑.๓ สถานการณทางสังคมกับปญหาผูสูงอายุ
๑.๓.๑ สถานการณสุขภาพผูสูงอายุ
ผูสูงอายุยิ่งมีอายุมากขึ้นเทาไหร สภาพรางกายเริ่มทรุดโทรมและเจ็บปวยเปนโรคตาง ๆ เพิ่มขึ้นเทานั้น
โรคที่มักพบในผูสูงอายุ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ขออักเสบ/ขอเสื่อม โรคถุงลมโปงพอง/หลอดลม
ปอดอุดตันเรื้อรัง หลอดลมหัวใจตีบ กลามเนื้อหัวใจตาย และอัมพาต โดยประมาณครึ่งหนึ่งของผูสูงอายุ มีโรค
เรื้อรังหรือโรคประจําตัว เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ ผูสูงอายุชาย รอยละ ๓๖.๘ และผูสูงอายุหญิง
รอยละ ๔๒.๓ มีโรคประจําตัวเรื้อรัง หรือโรคประจําตัวตั้งแต ๒ โรคขึ้นไป (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูสูงอายุไทย, ๒๕๖๑) โดยผูสูงอายุวัยปลาย คือ มีอายุมากกวา ๘๐ ปขึ้นไป เจ็บปวยเปนโรคตาง ๆ ในรอยละ
ตาง ๆ ดังนี้ มากกวารอยละ ๖๐ เปนโรคความดันโลหิตสูง มากกวารอยละ ๑๐ เปนโรคเบาหวาน มากกวารอยละ
๗๐ มีฟนไมครบ ๒๐ ซี่ รอยละ ๓๕ มีภาวะอวน ผลกระทบดานสุขภาพของผูสูงอายุ กอใหเกิดปญหาตาง ๆ
ติดตามมา ไดแก
(๑) ภาระคาใชจายดานการจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก โดยจากการคาดการณคาใชจาย
สุขภาพสําหรับผูสูงอายุเพิ่มขึ้นจาก ๖๐,๐๐๐ ลานบาท ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ เปน ๒๒๐,๐๐๐ ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ ๒.๘ ของ GDP ในป พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงงบประมาณการจางผูดูแลมืออาชีพ (Formal Care Giver)
ตําบลละ ๒ คน หรือ ๑๕,๐๐๐ คนทั่วประเทศ (๗,๕๐๐ ตําบล) โดยมีคาตอบแทนเฉลี่ย เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
คาดวา รัฐตองใชเงินประมาณ ๑,๐๘๐ ลานบาทตอป (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, ๒๕๕๓)
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(๒) การเขาไมถงึ สวัสดิการทีภ่ าครัฐจัดใหในผูส งู อายุกลุม ติดบานและติดเตียง เนือ่ งจากเปนผูส งู อายุ
ที่มีปญหาดานการเคลื่อนไหว เชน เปนอัมพฤกษ อัมพาต การมองเห็นลางเลือน จอประสาทตาเสื่อมจากโรค
เบาหวาน ฯลฯ เขาไมถงึ สวัสดิการทีภ่ าครัฐจัดให เนือ่ งจากไมมคี นพาไป รวมถึงการไมสามารถออกไปปฏิสมั พันธ
หรือเขารวมกิจกรรมกับผูอ นื่ ได ขณะเดียวกัน ระบบบริการสาธารณสุขและบริการดานสังคมทีผ่ า นมาอยูใ นภาวะ
ตั้งรับ สามารถใหบริการแกกลุมผูมีภาวะพึ่งพิงไดอยางจํากัด และเปนในรูปแบบการสงเคราะหชั่วครั้งคราว
ไมตอเนื่อง
(๓) ภาวะการพึ่งพิงผูอื่น เนื่องจากผูสูงอายุที่เปนกลุมติดสังคมที่สามารถชวยเหลือตัวเองได เริ่มมี
สมรรถภาพรางกายเสื่อมถอยลงตามอายุที่มากขึ้นและโรคประจําตัวเรื้อรังที่รุมเราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กลายเปน
ผูส งู อายุตดิ บาน และติดเตียงในทายทีส่ ดุ มีความจําเปนตองการไดรบั การดูแลระยะยาวจากสมาชิกในครอบครัว
ผูดูแลผูสูงอายุ และชุมชน ในขณะที่ อัตราการเกื้อหนุนของประชากรวัยแรงงานลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากเด็กเกิด
นอยลง ศักยภาพของครัวเรือนในการดูแลผูสูงอายุถดถอยลงไปในปจจุบัน จากสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนไป
สมาชิกในครอบครัววัยแรงงานตองไปทํางานตางถิ่นแลวใหผูสูงอายุอยูในครัวเรือนลําพัง หรืออยูกับบุตรหลาน
มีเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ โดยหากเปรียบเทียบสัดสวนของประชากรวัยทํางานตอประชากรวัยสูงอายุ ๑ คน จะพบวา
ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ประชากรวัยแรงงาน จํานวน ๖.๔ คนตอผูสูงอายุ ๑ คนลดลงเหลือประชากรวัยแรงงาน
จํานวน ๓.๔ คนตอผูสูงอายุ ๑ คน และคาดการณวาประชากรวัยแรงงานจะลดลงเหลือ ๑.๙ คนตอผูสูงอายุ
๑ คนในป พ.ศ. ๒๕๗๘ (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๓)
โดยผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง (ติดบาน, ติดเตียง) จําเปนตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด และตอเนื่อง
ในบางครอบครัว เปนภาระแกสมาชิกครอบครัวทีต่ อ งใหการดูแล สงผลใหประชากรหญิงวัยทํางานบางคนตัดสินใจ
ลาออกจากงาน หรือลดจํานวนชัว่ โมงทํางานลงหรือยายไปทํางานนอกระบบมากขึน้ เพือ่ ออกไปดูแล บิดามารดา
ที่สูงอายุที่บานเมื่อผูสูงอายุไดจากไป ประชากรหญิงวัยทํางานดังกลาวอาจไมสามารถกลับมาทํางานไดดังเดิม
ทําใหเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมตาง ๆ
๑.๓.๒ สถานการณดานสภาพแวดลอม
สืบเนื่องจากประชากรกอนวัยสูงอายุขาดความตระหนัก จึงไมไดเตรียมสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในที่อยูอาศัยใหเหมาะสมสําหรับการใชชีวิตยามสูงวัยไดโดยลําพังอิสระ ดังจะเห็นไดจากผูสูงอายุ
วัยปลายที่มีอายุ ๘๐ ป ขึ้นไป มีหองนอนอยูชั้นบนของบาน คิดเปนรอยละ ๑๘ และเกือบครึ่งหนึ่งของผูสูงอายุ
วัยปลายใชสวมแบบนั่งยอง (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๕๗) จากสภาพแวดลอมในที่อยูอาศัยที่ไมเหมาะสม
เปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ าํ ใหผสู งู อายุประสบอุบตั เิ หตุภายในบาน เชน พืน้ เปยก/ลืน่ พืน้ ผิวขรุขระ ระดับพืน้ ไมสมํา่ เสมอ
แสงสวางไมเพียงพอ อุปกรณของใชไมมนั่ คงชํารุด ใชอปุ กรณชว ยเดินไมเหมาะสม ฯลฯ ประกอบกับความเสือ่ ม
ของรางกายและความเจ็บปวย โดยผูสูงอายุวัยปลาย รอยละ ๖ - ๗ เคยหกลมภายในบานจากเหตุตาง ๆ
เชน ทายืน การตกเตียงหรือเกาอี้ วัตถุสิ่งของชนหรือกระแทก ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดกระดูกสะโพกหัก นําไปสู
ความพิการ และอัตราการเสียชีวิตคอนขางสูง
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ทั้งนี้ จากรายงานจํานวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกลมในผูที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป พบวา
ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผสู งู อายุเสียชีวติ จากการพลัดตกหกลม จํานวน ๖๕๙ คน (รอยละ ๘.๕ ตอประชากรแสนคน)
และเพิ่มขึ้นเปน ๑,๐๔๖ คน (รอยละ ๑๐.๒ ตอประชากรแสนคน) ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ (สถานการณผูสูงอายุไทย,
๒๕๕๙) ยิง่ ไปกวานัน้ สถานทีส่ าธารณะหลายแหง รวมถึง ระบบบริการขนสงสาธารณะ อาทิ รถโดยสารประจําทาง
รถไฟ ฯลฯ ไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคใหผูสูงอายุไมสามารถเขาถึงบริการได เชน หองนํ้าแบบนั่งยอง
ไมมีราวจับบันได - ทางเดิน บันไดสูงชัน ไมมีทางลาด ฯลฯ ขาดอุปกรณอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ
ในขณะที่ บางแหงมีอุปกรณ แตไมพรอมใชงานทําใหผูสูงอายุเปนกลุมเสียเปรียบที่ไมสามารถเขาถึงบริการได
๑.๓.๓ สถานการณดานเศรษฐกิจ
ประเทศไทยเปนประเทศที่กาวเขาสูสังคมสูงอายุตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผูสูงอายุมีจํานวนมากกวา
รอยละ ๑๐ ของประชากรทัง้ ประเทศ ในขณะทีป่ ระชากรสวนใหญยงั อยูใ นฐานะยากจน เรียกวา “รวยกอนแก”
โดย ๑ ใน ๓ ของผูสูงอายุ (รอยละ ๓๕ มีรายไดตํ่ากวาเสนความยากจน ๒,๖๖๗ บาทตอเดือน ในป พ.ศ. ๒๕๖๑
(กรุงเทพธุรกิจ,๒๕๖๑) โดยแหลงรายไดหลักของผูสูงอายุ ๓ ลําดับแรก ไดแก บุตร (รอยละ ๓๕) การทํางาน
(รอยละ ๓๑) และคูสมรส (รอยละ ๒๐) ตามลําดับ บุตรจากที่เคยเปนแหลงรายไดหลักลดลงอยางมากจาก
รอยละ ๕๒ ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ลดลงเหลือรอยละ ๓๗ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ในขณะที่ รายไดจากการทํางานมีแนวโนม
สูงขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๐ รอยละ ๒๙ เพิ่มขึ้นเปน รอยละ ๓๔ ใน ป พ.ศ. ๒๕๕๗ (การสํารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย, ๒๕๕๐, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๗) ทั้งนี้ แรงงานในสถานประกอบการเปนจํานวนมากในปจจุบัน
ยังไมไดรับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติม หรือ เพิ่มทักษะการทํางานหรือความเชี่ยวชาญในรูปแบบใหมหากตอง
พนวัยเกษียณอายุการทํางาน ทําใหแรงงานเปนจํานวนมากไมมีงานทําเมื่อพนวัยเกษียณ
โดยในป พ.ศ. ๒๕๖๒ พบวา มีผูสูงอายุยังทํางานอยู รวมจํานวนทั้งสิ้น ๔,๒๓๕,๖๘๐ คน (รอยละ ๓๘.๔
ของผูสูงอายุทั้งประเทศ) โดย ๓ ใน ๔ ของผูสูงอายุที่ยังคงทํางาน เปนการทํางานนอกระบบในภาคการเกษตร
การประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ ซึ่งไมมีหลักประกันดานรายไดแตอยางใด สาเหตุที่ผูสูงอายุเหลานี้ยังคงทํางาน
เนือ่ งจากสุขภาพแข็งแรง ยังมีแรงทํางาน และตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน (รายงานสถานการณผสู งู อายุ
ไทย, ๒๕๖๑) อัตราการออมของผูส งู อายุเพือ่ เปนรายไดไวใชยามเกษียณลดลงจากรอยละ ๑๗ ในป พ.ศ. ๒๕๓๓
ลดลงเหลือ รอยละ ๘ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ และยิ่งมีอายุมากขึ้นเทาใด เงินออมที่สะสมไวใชยามชราภาพอาจ
ไมเพียงพอตอการใชจายตามอายุที่มากขึ้น และขณะเดียวกัน เกือบครึ่งหนึ่งของคนไทยอายุ ๖๐ ปยังเปนหนี้
ในขณะที่ผูสูงอายุมีจํานวนถึงรอยละ ๒๔ ไมมีเงินออม (Chantarat S., Lamsam A., Samphantharak K. &
Tangsawasirat B. , ๒๐๑๗)
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ประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่วัยแรงงานลดลงอาจจะสงผลกระทบ ดังนี้
(๑) ปญหาการขาดแคลนแรงงาน อันเนือ่ งจากวัยแรงงานลดลง ในขณะทีว่ ยั สูงอายุเพิม่ มากขึน้ องคกร
ภาครัฐและองคกรภาคธุรกิจมีความตระหนักถึงผูสูงอายุเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ และมี
ความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ และมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัวรายแรง มีประสบการณในการทํางาน
ใหกบั หนวยงานแลวตองออกจากราชการหรือการทํางานดวยเหตุสงู วัยทีอ่ ายุ ๖๐ ป กลายเปนภาระของครอบครัว
ทีต่ อ งใหการดูแลไปตลอดชีวติ และเพิม่ ภาระการจัดสวัสดิการของภาครัฐ ทําใหผสู งู อายุเสียโอกาสในการทํางาน
และหนวยงานสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา จึงควรเปดโอกาสใหพนักงานเหลานี้ไดกลับมาทํางานตอได
เพราะตําแหนงงานบางประเภทหาอัตรากําลังทดแทนคอนขางยาก ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ไดออกประกาศ
กระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความรวมมือสงเสริมและสนับสนุนให ผูสูงอายุบางคนขาดหลักประกันดานรายได
ยามสูงวัย โดยเฉพาะผูส งู อายุทมี่ ฐี านะยากจน โดยรอยละ ๘๐ มีเงินไมเพียงพอตอการเลีย้ งชีพในวัยหลังเกษียณ
(อาภรณ ชีวะเกรียงไกร, ๒๕๖๐) ถึงแมวา รัฐบาลจะไดจา ยเบีย้ ยังชีพผูส งู อายุแบบถวนหนาแลวก็ตาม แตจาํ นวน
เงินที่ไดรับเพียง ๑ ใน ๓ ของคาเสนความยากจนของประเทศ ซึ่งไมพอกับคาครองชีพ ในสวนสวัสดิการภาครัฐ
เพื่อสรางหลักประกันดานรายไดแกแรงงานในระบบ พบวา มีหลายระบบและตางหนวยตางมีผูรับผิดชอบ
แตกตางกัน ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สุปาณี จันทรมาศ และนวพร วิริยานุพงศ)
ระบบบําเหน็จบํานาญเปนการเก็บออมเพื่อไวใชยามเกษียณ ชวยสรางหลักประกันดานรายไดใหแก
แรงงานทัง้ ในระบบและนอกระบบ ซึง่ แรงงานในระบบมีหลักประกันรายไดยามเกษียณ เพราะเปนการออมแบบ
บังคับ แตอยางไรก็ตาม ยังมีแรงงานอิสระนอกระบบเปนจํานวนมากที่ยังไมอยูในระบบ กอช. แตอยางใด
อันเนื่องมาจากเปนการออมแบบภาคสมัครใจ ยิ่งไปกวานั้น กองทุนบํานาญมีจํานวนมาก แตบังคับแยกกันออม
ตามสาขาอาชีพ เชน ขาราชการครู และลูกจางเอกชน สมาชิกจึงจําเปนตองเปลี่ยนกองทุนทุกครั้งหากมีการ
เปลี่ยนงานขามอาชีพ ทําใหขาดความตอเนื่องในการออมเงินเพื่อการเกษียณ ถึงแมวา รัฐบาลไดมีนโยบาย
การจายเบีย้ ยังชีพผูส งู อายุเปนรายเดือนแบบขัน้ บันไดตามชวงอายุ เริม่ ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๕๕ เพือ่ เปนหลักประกัน
รายไดแกผูสูงอายุทุกคน โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๕ รัฐบาลไดจายเบี้ยยังชีพใหผูสูงอายุ จํานวน ๖,๗๘๕,๔๓๔ คน
เปนเงิน ๕๒,๕๓๕,๔๒๕,๒๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเปน จํานวน ๙,๐๙๓,๙๑๖ คน เปนเงิน ๗๑,๙๑๑,๑๗๗,๒๐๐ บาท
โดยจํานวนผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเพิ่มขึ้น ๒,๓๐๘,๔๘๒ คน คิดเปนรอยละ ๓๔.๐๒ และจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น
๑๙,๓๗๕,๗๕๒,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๓๖.๘๘ โดยปจจุบนั มีผสู งู อายุทไี่ ดรบั เบีย้ ยังชีพ จํานวน ๑๐,๓๒๗,๖๙๕ คน
(ขอมูลกรมการปกครอง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
จากระบบบําเหน็จบํานาญที่มีหลายระบบดังกลาว ทําใหการบริหารจัดการคอนขางกระจัดกระจาย
และแยกกันทํา สงผลใหเกิดการขาดการประสานงานและผลักดันเชิงนโยบายได ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
และจากอัตราเงินสมทบคอนขางตํ่า ทําใหระบบบําเหน็จบํานาญยังไมสามารถทําหนาที่เสริมสรางความมั่นคง
ทางการเงินไดอยางเต็มที่ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ,๒๕๖๒)
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(๒) ระบบเศรษฐกิจไทยเกิดการชะลอตัว เนื่องจากผูสูงอายุไมมีรายไดจากการทํางาน ตองนําเงินออม
มาจับจายใชสอยยามเกษียณ จําเปนตองจํากัดการบริโภคเพื่อใหเงินออมที่มีอยูมีเพียงพอสําหรับการดํารงชีพ
จนสิ้นอายุขัย
(๓) ความเสื่อมสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจของผูสูงอายุ กลาวคือ ผูสูงอายุที่พนวัยทํางาน
บางรายอาจเกิดความรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา เกิดความรูสึกเหงา ไมภาคภูมิใจ เปนภาระกับลูกหลาน สงผลให
เกิดภาวะซึมเศรา จําเปนตองมีคนดูแลเอาใจใส นําไปสูความทอแท สิ้นหวัง และไมอยากมีชีวิตอยูตอไป
กลายเปนภาระของครอบครัว ชุมชน และรัฐบาลที่ตองแบกรับภาระการจัดสวัสดิการให เพื่อความมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอยางเสมอภาค โดยไมมีใครถูกทิ้งไวขางหลัง
๑.๓.๔ สถานการณดานสังคม
เนือ่ งจากผูส งู อายุในปจจุบนั มีอายุขยั ยืนยาวกวาในอดีต โดยป พ.ศ. ๒๕๐๘ ผูส งู อายุมอี ายุขบั เฉลีย่ ๕๘ ป
และอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มเปน ๗๕ ป ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, ๒๕๖๒)
ผลกระทบของการจัดบริการทางสังคมที่ยังไมครอบคลุมและทั่วถึงกลุมเปาหมาย สงผลใหผูสูงอายุไมไดรับการ
พัฒนาทัง้ ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญ
 ญา สงผลกระทบตอการเสือ่ มสมรรถภาพทางรางกาย
ไดโดยเร็วจากผูสูงอายุกลุมติดสังคม กลายเปนผูสูงอายุกลุมติดบาน และติดเตียงที่ภาครัฐตองใหการดูแล
และสื่อออนไลนมีผลกระทบทั้งทางบวกและลบ หากรูเทาไมถึงการณ อาจนําไปสูการถูกหลอกลวงไดโดยงาย
เชน การถูกหลอกใหโอนเงินผานระบบออนไลน
จะเห็นไดวาโครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงอายุ อันเนื่องมาจากอัตราการเจริญพันธุ
ที่ลดลง ควบคูไปกับ ความเจริญกาวหนาทางการแพทย ทําใหอายุขัยเฉลี่ยประชากรเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหเกิด
ปญหาการขาดแคลนแรงงาน สงผลกระทบไปสูอัตราคาแรงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น อาจกอใหเกิดภาวะเงินเฟอ
เมือ่ คนทํางานลดลง การจัดเก็บภาษีเงินไดยอ มลดลงตามไปดวย ในขณะที่ คาใชจา ยในการจัดสวัสดิการภาครัฐ
สูงขึ้น อาจสงผลใหเกิดภาวะการขาดดุลงบประมาณ และการสะสมหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนประชากร
วัยแรงงานมีแนวโนมรับภาระเลี้ยงดูประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น โครงสรางครอบครัวไทยจากเดิมเปนครอบครัว
ขยาย เปลีย่ นเปน ครอบครัวเดีย่ วทีม่ ผี สู งู อายุอยูต ามลําพังกับคูส มรส ครอบครัวแหวงกลาง หรือครอบครัวขามรุน
ที่ผูสูงอายุอาศัยอยูกับหลาน โดยที่บิดามารดาเด็กไปทํางานตางถิ่น สงผลใหผูสูงอายุหลายรายตองถูกทอดทิ้ง
ไมมีผูอุปการะ เปนภาระของรัฐที่ตองจัดสวัสดิการดูแลระยะยาวทั้งในสถาบันและในชุมชน ยิ่งไปกวานั้น
สภาพเศรษฐกิจที่บีบรัด ทําใหเกิดความตึงเครียดในสถาบันครอบครัว ผนวกกับ สภาพรางกายที่เสื่อมถอยลง
ตามวัยทีม่ ากขึน้ จนกระทัง่ ไมสามารถชวยเหลือตนเองได อยูใ นภาวะพึง่ พิง ยอมสงผลใหผสู งู อายุถกู ละเมิดสิทธิ
ทั้งทางรางกายและทรัพยสินไดโดยงาย ตองการไดรับการดูแลระยะยาวอยางใกลชิดซึ่งอัตราการเกื้อหนุนของ
สถาบันครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุลดลง เพิ่มภาระคาใชจายในการจัดสวัสดิการภาครัฐ ยิ่งไปกวานั้น การจัด
สวัสดิการแบบตั้งรับ ทําใหผูสูงอายุบางรายในกลุมติดบานและติดเตียงยังไมสามารถเขาถึงสวัสดิการที่ภาครัฐ
จัดใหได เพราะฉะนัน้ การจัดทํายุทธศาสตรกรมกิจการผูส งู อายุจงึ ตองมีความครอบคลุมสภาพปญหาทีก่ ลาวมา
ในขางตน
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๘

๑.๔

ระบบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวของ

การบริหารราชการแผนดินในปจจุบันเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ความโปรงใส สามารถตรวจ
สอบได และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศสูความยั่งยืน เนนคนเปน
ศูนยกลางในการพัฒนา สนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ การสรางความปรองดองสมานฉันท
การพัฒนาสูค วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน โดยเปนการปฏิรปู ระบบบริหารและองคกรภาครัฐตามกรอบธรรมาภิบาล
ประกอบกับเมือ่ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ไดมผี ลบังคับใช โดยไดจดั ตัง้ กรมกิจการผูส งู อายุขนึ้ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
ซึ่งไดโอนภารกิจและอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานดานผูสูงอายุ รวมถึงบุคลากรจากกรมตาง ๆ ในกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใหมาอยูที่กรมกิจการผูสูงอายุ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานขององคกรภาครัฐ ใหสามารถตอบสนองบริการที่ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายไดดียิ่งขึ้น
ดวยการเพิ่มบทบาทของภาครัฐในภารกิจที่เกี่ยวของกับบริหารงานเชิงยุทธศาสตรและการบริการใหอยูในสวน
ราชการเดียวกัน และเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนและประชาชนใหเขามามีสวนรวมมากขึ้น โดยเรงกระจาย
อํานาจเสริมสรางความยืดหยุน ความสามารถในการปรับตัวใหทนั ตอกระแสการเปลีย่ นแปลง การปรับกระบวนทัศน
ในการออกแบบกลไกและกรอบทิศทางการทํางานเพือ่ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารทํางานใหมกี ารลดขัน้ ตอน
และเนนผลลัพธของงาน มีการมุงเนนใหเกิดความรับผิดชอบและพรอมที่จะรับการตรวจสอบจากสาธารณะ
เพื่อทําใหการสงมอบบริการสาธารณะใหแกประชาชนเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนธรรม และทั่วถึง
อยางแทจริง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓
การบริหารราชการเพือ่ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตอภารกิจภาครัฐ ไดกาํ หนดใหสว นราชการตองจัดทําแผนยุทธศาสตร
เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธเพื่อนําองคกรไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร จึงเปนแผนขององคกรที่มุงความเปนเลิศของการดําเนินการ โดยมีการกําหนด
วิสัยทัศน เปาหมายระยะยาวที่แนชัด มีการวิเคราะหความตองการทางยุทธศาสตรและสภาพแวดลอม เพื่อให
ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รองรับระบบการทํางานที่คลองตัวประสิทธิภาพสูงและสามารถเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อความอยูรอด (Survival) และความกาวหนา (Growth) ขององคกร การวางแผน
ยุทธศาสตรมีสวนอยางมากตอการสรางความเปนผูนํา (Leadership) และภาพลักษณ (Image) ที่แสดงถึง
จุดเดนของหนวยงาน
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๙

๒.

วัตถุประสงค

๒.๑ เพื่อเปนกรอบและแนวทางการปฏิบัติราชการของกรมกิจการผูสูงอายุ ในการจัดทําแผนงาน
โครงการ และกิจกรรมการดําเนินงานป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕
๒.๒ เพือ่ ใชเปนทิศทาง/กรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกรมกิจการผูส งู อายุ
๒.๓ เพื่อเปนแนวทางในการสรางความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตรใหแกบุคลากร
กรมกิจการผูสูงอายุ

๓.

กรอบแนวคิดการวางยุทธศาสตร

การวางแผนยุทธศาสตรของกรมกิจการผูส งู อายุไดใหความสําคัญกับกระบวนการมีสว นรวมของผูบ ริหาร
ผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะดานผูส งู อายุ และเจาหนาทีใ่ นทุกระดับทัง้ ในสวนกลางและสวนภูมภิ าค ตลอดจนนักวิชาการ
ผูม คี วามเชีย่ วชาญดานผูส งู อายุ และการศึกษาวิเคราะหสถานการณทางสังคมและสภาพแวดลอมทัง้ ภายในและ
ภายนอกองคกร รวมทั้งมิติภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder)
โดยการวิเคราะหถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกร การนําผลการประเมินองคกรมาพิจารณารวมกันวา
องคกรจะไดรับผลกระทบอยางไร การประเมินศักยภาพในชวงปจจุบันขององคกร เพื่อจะไดกําหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและทางเลือกหรือแนวกลยุทธการดําเนินงานใหสอดรับกับสภาพการณที่คาดหวังไว และมีความ
สอดคลองเหมาะสมกับศักยภาพขององคกรในปจจุบนั แผนยุทธศาสตรจงึ เปนผลลัพธของการแสวงหาแนวทาง
ในการใชความสามารถขององคกรกับการจัดการโอกาสและภัยคุกคาม ที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอก เพื่อที่องคกรจะไดปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กรอบแนวคิดการจัดทํายุทธศาสตรของกรมกิจการผูสูงอายุไดอาศัยกระบวนการในการคิดวิเคราะห
เพื่อกําหนดจุดยืน (Positioning) ขององคกรในอนาคต ดวยการระบุถึงวิสัยทัศน เปาประสงคหรือวัตถุประสงค
(Goals or objectives) ขององคกร ตัวชี้วัดผลงาน (Indicator) และแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
(Strategy) เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว การวางยุทธศาสตรเปนการตัดสินใจลวงหนาเกี่ยวกับทิศทาง
(Direction) การดําเนินงานหรือความคาดหวัง (Expectation) ขององคกรในอนาคต กระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรตามกรอบการปฏิรูปราชการโดยใชเครื่องมือ Balance Scorecard

๓.๑ วิเคราะหความตองการทางยุทธศาสตร
๓.๑.๑ ศึกษาวิเคราะหนโยบาย (Policy Need)
๓.๑.๒ ศึกษาวิเคราะหผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Need)
๓.๑.๓ ศึกษาวิเคราะหสภาพการณตามภารกิจ (Business Need)
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๑๐

๓.๒ กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร
๓.๒.๑
๓.๒.๒
๓.๒.๓
๓.๒.๔

ความตองการทางยุทธศาสตรที่ตองรับผิดชอบ
พิจารณาขอบเขต
ทบทวนความเปนไปได
กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน

๓.๓ ประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร
การวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลตอการกําหนดแผนกลยุทธการดําเนินงาน (SWOT Analysis)
ประกอบดวย การวิเคราะหจดุ แข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค
(Threats)

๓.๔

กําหนดทิศทางยุทธศาสตร โดยการกําหนด
๓.๔.๑
๓.๔.๒
๓.๔.๓
๓.๔.๔

๓.๕

กําหนดระบบวัดผลและแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ดังนี้
๓.๕.๑
๓.๕.๒
๓.๕.๓
๓.๕.๔

๓.๖

วิสัยทัศน (Vision)
พันธกิจ (Mission)
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
เปาประสงค (Goal)

กําหนดตัวชี้วัด (Indicator)
กําหนดเปาหมาย (Target)
กําหนดกลยุทธ (Strategy)
กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม (Initiative)

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
๓.๖.๑
๓.๖.๒
๓.๖.๓
๓.๖.๔

ปฏิบัติตามแผน
ติดตามผล
ประเมินผล
รายงานผล
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๑๑

๔.

วิธีการดําเนินงาน

๔.๑ แตงตัง้ และจัดประชุมคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรกรมกิจการผูส งู อายุ เพือ่ รวมกันทบทวนปรับปรุง
ยุทธศาสตรกรมกิจการผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
๔.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดพิจารณา (ราง) ยุทธศาสตรกรมกิจการผูสูงอายุ พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
๔.๓ นําเสนอ (ราง) ยุทธศาสตรกรมกิจการผูส งู อายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ทีผ่ า นการรับฟงความคิดเห็น
ตอที่ประชุมคณะทํางานยุทธศาสตรกรมกิจการผูสูงอายุ
๔.๔ นําเสนอผูบริหารเพื่อขอความเห็นชอบยุทธศาสตรกรมกิจการผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕
๔.๕ เผยแพรยุทธศาสตรกรมกิจการผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
๔.๖ ติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตรกรมกิจการผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕
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๑๒

บทที่ ๒
การวิเคราะหภารกิจและสภาพแวดลอมขององคกร
๑.

ภารกิจตามกฎหมาย

กรมกิจการผูสูงอายุ ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ ไดกาํ หนดใหกรมกิจการผูส งู อายุ เปนหนวยงานหลักมีหนาทีร่ บั ผิดชอบ
ภารกิจเกีย่ วกับผูส งู อายุโดยตรง เพือ่ ใหผสู งู อายุไดรบั การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ คุม ครอง และพิทกั ษสทิ ธิ
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี กรมกิจการผูสูงอายุไดกําหนดแนวทางและพัฒนามาตรการ
กลไก โดยเนนดําเนินการในการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพและใชศักยภาพ ที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม การคุมครองและพิทักษสิทธิ และการจัดสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุ
ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการดานผูสูงอายุ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ นโยบายรัฐบาล รวมทัง้ พันธกรณีและปฏิญญาตาง ๆ
ขอเสนอการปฏิรปู ประเทศของสภาปฏิรปู ประเทศทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนการปรับเปลีย่ นแนวทางการบริหารงาน
ที่มุงผลสัมฤทธิ์เปนหลักเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกรตอไป

๒.

อํานาจหนาที่

กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบงาน
ดานสวัสดิการสังคมใหครอบคลุมและตอบสนองตอสภาพการณทางสังคม กระแสการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก
พันธกรณี และขอตกลงระหวางประเทศ เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเสริมสรางความมัน่ คงในการดํารงชีวติ
ของผูสูงอายุ โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๒.๑ เสนอนโยบายและแผนหลัก ยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การจัดสวัสดิการ และการคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ
๒.๒ ศึกษา วิเคราะห วิจยั และพัฒนามาตรการ กลไก มาตรฐาน และนวัตกรรมองคความรู การดําเนินงาน
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ และสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
๒.๓ สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือกับองคกรเครือขายทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของในดําเนินงาน
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ
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๑๓
๒.๔ บริหารจัดการ และกํากับดูแลการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ เพื่อการคุมครอง การสงเสริม
การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ
๒.๕ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และ
การคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ
๒.๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเอื้อตอการดําเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การจัดสวัสดิการ และการคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ
๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมกิจการผูสูงอายุ หรือตามที่
รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๓.
๓.๑

กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

๓.๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๗ วรรคสาม การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตาง
ในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานภาพของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขดั ตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระทํามิได
วรรคสี่ มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอืน่ หรือเพือ่ คุม ครองความสะดวกใหแก เด็ก สตรี ผูส งู อายุ คนพิการ หรือผูด อ ยโอกาส
ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ
มาตรา ๔๘ วรรคสอง บุคคลซึง่ มีอายุเกินหกสิบปและไมมรี ายไดเพียงพอแกการยังชีพ และบุคคล
ผูยากไรยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๗๑ วรรคสาม รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร
และผูด อ ยโอกาสใหสามารถดํารงชีพไดอยางมีคณ
ุ ภาพ และคุม ครองปองกันมิใหบคุ คลดังกลาวถูกใชความรุนแรง
หรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดทั้งใหการบําบัด ฟนฟูและเยียวยาผูถูกกระทําการดังกลาว
๓.๑.๒ พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยมีเหตุผลความจําเปนในการตรากฎหมายฉบับนี้เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครอง
การสงเสริม และการสนับสนุนตอสิทธิและประโยชนของผูสูงอายุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และใหผูสูงอายุ
มีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ โดยสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
๑) นิยามผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
(มาตรา ๓)
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๑๔
๒) ใหมคี ณะกรรมการผูส งู อายุแหงชาติ (มาตรา ๔) เรียกโดยยอวา “กผส.” เปนกลไกระดับชาติ
ประกอบดวย (๑) นายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการ (๒) รัฐมนตรีวา การกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย เปนรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (๓) ประธานสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี เป น รองประธานกรรมการ คนที่ ส อง
(๔) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และเลขาธิการสภากาชาดไทย
เปนกรรมการโดยตําแหนง (๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนองคกรที่เกี่ยวของกับ
งานในดานการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมผูสูงอายุจํานวนไมเกิน
หาคน (๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกินหาคน โดยมีอธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการกอง
ยุทธศาสตรและแผนงาน กรมกิจการผูส งู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย และผูอ าํ นวยการ
สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เปนผูชวยเลขานุการ
ทัง้ นี้ กรรมการผูท รงคุณวุฒิ ซึง่ รัฐมนตรีแตงตัง้ จากผูแ ทนองคกรเอกชนทีเ่ กีย่ วของกับงานในดาน
การคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุจํานวนไมเกิน ๕ คน
ตาม (๕) ใหแตงตัง้ จากบุคคลซึง่ องคกรเอกชนไดเลือกกันเองและการแตงตัง้ กรรมการผูท รงคุณวุฒใิ หแตงตัง้ จาก
บุคคลซึ่งไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานราชการ
หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิน่ หรือองคกรอืน่ ของรัฐ เวนแตเปนผูส อนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
โดยหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกรเอกชน ใหเปนไปตามระเบียบ
ทีร่ ฐั มนตรีกาํ หนด ทัง้ นีโ้ ดยใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ดําเนินการสรรหาและพิจารณาการคัดเลือก
ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการตาม (๖) ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุมครองการสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และ
กิจกรรมของผูสูงอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ตองสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันครอบครัว
ไดมสี ว นรวมในการดูแลผูส งู อายุ (๒) กําหนดแนวทางปฏิบตั ติ ามนโยบายและแผนหลักตาม (๑) ตลอดจนประสานงาน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายและแผนหลักดังกลาว (๓) พิจารณาใหการสนับสนุนและชวยเหลือ
กิจกรรมของหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน เกีย่ วกับการสงเคราะหและการพัฒนาผูส งู อายุ (๔) กําหนดระเบียบ
เกีย่ วกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ตามมาตรา ๒๐ (๑) (๕) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการคุมครอง การสงเสริม
การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุตามมาตรา ๒๐ (๒) (๖) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํา
รายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนตามมาตรา ๒๐ (๓) (๗) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน
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๑๕
การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๑ (๘) กําหนด
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (๙) เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี
ใหมีหรือแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และ
กิจกรรมของผูสูงอายุ (๑๐) เสนอรายงานสถานการณเกี่ยวกับผูสงู อายุของประเทศตอคณะรัฐมนตรีอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง (๑๑) พิจารณาเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับผูสูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ทัง้ นี้ ใหกรมกิจการผูส งู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยมอี าํ นาจหนาที่
ดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนที่เกี่ยวกับผูสูงอายุและรับผิดชอบในงาน
ธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการและใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ (๑) จัดทําแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนหลักเกีย่ วกับการคุม ครอง การสงเสริมและการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูส งู อายุ
เสนอตอคณะกรรมการ (๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานคุมครองสงเสริม และสนับสนุน
ทีเ่ กีย่ วของกับผูส งู อายุ (๓) เปนศูนยกลางในการประสานงานเผยแพร และประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรมเกีย่ วกับ
ผูสูงอายุ (๔) สรางระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชน (๕) รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองคกรในการจัดใหผูสูงอายุ
ไดรบั การคุม ครอง การสงเสริม และการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตนิ แี้ ละกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ (๖) ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผนหลักของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของแลวรายงานตอคณะกรรมการ (๗) พิจารณา
เสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการใหมหี รือแกไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการคุม ครอง การสงเสริม และสนับสนุน
สถานภาพบทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ และ (๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๓) สิทธิผูสูงอายุ (มาตรา ๑๑) ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุน
ในดานตาง ๆ ดังนี้ (๑) การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวกและรวดเร็วแก
ผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ (๒) การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
(๓) การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม (๔) การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม
การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน และ (๕) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก
ผูส งู อายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณอืน่ (๖) การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะ
ตามความเหมาะสม (๗) การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ (๘) การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจาก
การถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง (๙) การใหคําแนะนํา
ปรึกษา ดําเนินการอืน่ ทีเ่ กีย่ วของในทางคดีหรือในทางการแกไขปญหาครอบครัว (๑๐) การจัดทีพ่ กั อาศัย อาหาร
และเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง (๑๑) การจายเงินเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนอยางทั่วถึงและ
เปนธรรม (๑๒) การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี (๑๓) การอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
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๑๖
๔) กองทุนผูสูงอายุ (มาตรา ๑๓ - ๑๕ และ ๑๘ - ๒๒) ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใน
กรมกิจการผูสูงอายุ เรียกวา “กองทุนผูสูงอายุ” เพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และ
การสนับสนุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย เปนประธานกรรมการ (๒) อธิบดีกรมกิจการผูส งู อายุ
เปนรองประธานกรรมการ (๓) ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข (๔) ผูแทนสํานักงบประมาณ (๕) ผูแทนกรมบัญชี
กลาง และ (๖) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนหาคนในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคกรของ
ผูส งู อายุจาํ นวนหนึง่ คน ผูแ ทนองคกรเอกชนทีเ่ กีย่ วของกับงานในดานการคุม ครอง การสงเสริม และการสนับสนุน
สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุจํานวนหนึ่งคน และผูมีความรูความเชี่ยวชาญในการระดมทุน
จํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ และ (๗) ใหผูอํานวยการกองบริหารกองทุนผูสูงอายุเปนกรรมการและเลขานุการ
ซึง่ มีอาํ นาจหนาทีด่ งั นี้ (๑) บริหารกองทุน รวมทัง้ ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดหาผลประโยชน และการจัดกองทุน
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด (๒) พิจารณาอนุมัติการใชจายเพื่อการคุมครอง การสงเสริม
และการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด และ (๓) รายงานสถานะการเงิน
และการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
๕) การลดหยอนภาษี (มาตรา ๑๖ และ มาตรา ๑๗)
๑) ผูบ ริจาคเงินหรือทรัพยสนิ ใหแกกองทุนผูม สี ทิ ธินาํ ไปลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินได
หรือไดรับการยกเวนภาษีสําหรับทรัพยสินที่บริจาคแลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในประมวลรัษฎากร
๒) ผูอุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเปนผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับการลดหยอนภาษี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากร
๓.๑.๓ พระราชบัญญัติผูสูงอายุ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐
รัฐบาลจึงมีนโยบายและมาตรการในการดูแลผูสูงอายุที่มีรายไดนอยโดยการใหเงินชวยเหลือ
เพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุที่มีรายไดนอย เพื่อใหไดรับสวัสดิการที่จําเปน
๑) ที่มาของเงิน
- มาตรา ๑๕/๑ ใหเรียกเก็บเงินบํารุงกองทุนจากผูมีหนาที่เสียภาษีสรรพสามิตในสวนที่
เกี่ยวกับสินคาสุราและยาสูบในอัตรารอยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายวาดวยภาษี
สรรพสามิต และใหผูมีหนาที่เสียภาษีดังกลาวเปนผูมีหนาที่สงเงินบํารุงกองทุนพรอมกับชําระภาษี สรรพสามิต
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดในการคํานวณเงินบํารุงกองทุนตามวรรคหนึ่ง
หากมีเศษของหนึ่งสตางคใหปดทิ้ง
- มาตรา ๑๕/๒ ใหกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเปนผูดําเนินการเรียกเก็บเงินบํารุง
กองทุน ตามมาตรา ๑๕/๑ เพื่อนําสงเขากองทุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน เพื่อประโยชนในการเรียกเก็บเงินบํารุงกองทุนตามวรรคหนึ่ง เงินบํารุง
กองทุนใหถอื เปนภาษี แตไมใหนาํ ไปรวมคํานวณเปนมูลคาของภาษี ในกรณีทปี่ ง บประมาณใดมีเงินบํารุงกองทุน
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๑๗
สงเขากองทุนเกินสี่พันลานบาท ใหกรมกิจการผูสูงอายุ นําเงินบํารุงกองทุนสวนที่เกินนั้นสงคลังเปนรายได
แผนดินภายในสามสิบวันนับจากวันที่กองทุนไดรับ
๒) การจายเงิน
- มาตรา ๑๕/๓ ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินบํารุงกองทุนมาตรา ๑๔ (๒/๑) และเงินที่มี
ผูบริจาคเขากองทุนตามมาตรา ๑๔ (๓) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุ
ที่มีรายไดนอย สําหรับจายเปนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุที่มีรายไดนอย คุณสมบัติของผูสูงอายุที่
มีรายไดนอยและการจัดสรรเงินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด
- มาตรา ๑๕/๔ ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีสรรพสามิตในสวนที่เกี่ยวกับสินคาสุราและ
ยาสูบตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิตไดรบั การยกเวน ลดหยอน หรือคืนภาษี ใหไดรบั การยกเวน ลดหยอน
หรือคืนเงินบํารุงกองทุนดวย ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
- มาตรา ๑๕/๕ ในกรณีทผี่ มู หี นาทีส่ ง เงินบํารุงกองทุนไมสง เงินบํารุงกองทุนหรือสงภายหลัง
ระยะเวลาที่กําหนด หรือสงเงินบํารุงกองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสง ใหเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสอง
ตอเดือนของจํานวนเงินที่ไมสงหรือสงภายหลังระยะเวลาที่กําหนดหรือจํานวนเงินที่สงขาดไปแลว แตกรณี
นับแตวันครบกําหนดสงจนถึงวันที่สงเงินบํารุงกองทุน แตเงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนเงินบํารุงกองทุน
และใหถือวาเงินเพิ่มนี้เปนเงินบํารุงกองทุนดวย

๓.๒

ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทที่เกี่ยวของ

๓.๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
เพือ่ ใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสยั ทัศน “ประเทศไทยมีความมัน่ คง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ เปาหมาย
การพัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว จํานวน ๖ ยุทธศาสตร
โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุ จํานวน ๒ ยุทธศาสตร ไดแก
๑. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการ
พัฒนาทีส่ าํ คัญเพือ่ พัฒนาคนในทุกมิตแิ ละในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคณ
ุ ภาพ โดยคนไทยมีความพรอม
ทัง้ กาย ใจ สติปญ
 ญา มีพฒ
ั นาการทีด่ รี อบดานและมีสขุ ภาวะทีด่ ใี นทุกชวงวัยมีจติ สาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม
และผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง
มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม และอนุรักษภาษาทองถิ่น
มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร
นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
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๑๘
๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนา
ที่สําคัญที่ใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถิ่น
มารวมขับเคลือ่ น โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพือ่ สวนรวมการกระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคม
ใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
๓.๒.๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนสวนสําคัญในการถายทอดเปาหมายและประเด็น
ยุทธศาสตรของยุทธศาสตรชาติลงสูแผนระดับตาง ๆ ตอไป ซึ่งไดคํานึงถึงประเด็นรวมหรือประเด็นตัดขาม
ยุทธศาสตรและการประสานเชือ่ มโยงเปาหมายของแตละแผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรชาติใหมคี วามสอดคลอง
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรชาติจะประกอบดวย สถานการณและแนวโนมทีเ่ กีย่ วของ
ของแผนแมบท เปาหมายและตัวชี้วัดในการดําเนินการซึ่งแบงชวงเวลาออกเปน ๔ ชวง ชวงละ ๕ ป รวมทั้ง
กําหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการทีส่ าํ คัญของแผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรชาติ เพือ่ เปนกรอบ
ในการดําเนินการของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศทีก่ าํ หนดไวในยุทธศาสตรชาติวา
“ประเทศชาติมนั่ คง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนือ่ ง สังคมเปนธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี
เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม”
ซึ่งประเด็นแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติที่มีความเกี่ยวของกับประเด็นดานผูสูงอายุ
๔ ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
ยุทธศาสตรชาติไดกําหนดเปาหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาไป
ในอนาคตซึ่งทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยขับเคลื่อนสําคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู
เปาหมายการเปนประเทศที่พัฒนาแลวที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปขางหนา อีกทั้ง
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งจะเปนปจจัยเสีย่ งสําคัญทีจ่ ะทําใหการพัฒนาประเทศในมิตติ า ง ๆ มีความทาทายเพิม่ มากขึน้
ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุน
และการออมการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ความมั่ น คงทางสั ง คม การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนา
แลว
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๑๙
ประเด็นที่ ๑๓ การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ยุทธศาสตรชาติใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย
จิตใจ และสุขภาวะ ประกอบกับการเปนสังคมสูงวัย จึงจําเปนตองมีการพัฒนาทักษะและระบบรองรับการพัฒนา
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีการแพทยใหม ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตใหกับคนไทย และสรางความมั่นคงใหกับระบบสาธารณสุขของไทย ในการสงเสริมและดูแลสุขภาพและ
รักษาผูป ว ยทัง้ ดานรางกายและจิตใจ โดยสถานการณดา นสุขภาวะของคนไทยยังมีความทาทายในหลายประการ
โดยในชวงที่ผานมาคนไทยมีแนวโนมเปนโรคไมติดตอมากขึ้นซึ่งเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตเนื่องจาก
มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ไมเหมาะสม การขาดการออกกิจกรรมทางกายอยางตอเนื่อง สภาพการทํางาน
ที่สงผลตอวิถีชีวิต ระดับการศึกษา มลพิษในสิ่งแวดลอม เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนของคนไทยที่มีอัตราสูงถึง ๓๒.๗ คนตอประชากรแสนคน หรือเปนอันดับ ๙ ของโลกในป ๒๕๕๙
ประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม
การเสริมสรางพลังทางสังคมจะเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญที่จะเปนกลไกชวยให
การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติในดานตาง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดตามเปาหมาย โดยเฉพาะ
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุมชนทองถิน่ มารวมขับเคลือ่ น การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนเพือ่ เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนในการเปนสวนรวมการแกไขปญหาที่สอดคลองกับความตองการระดับพื้นที่บนฐานองคความรู
และความเขาใจในบริบทและสภาพปญหาในเชิงลึกทีแ่ ทจริง เพือ่ ใหคนไทยมีวถิ กี ารดําเนินชีวติ และมีจติ สํานึกรวม
ในการสรางสังคมทีน่ า อยู เพือ่ ใหการพัฒนาประเทศมีสว นรวมจากชุมชนและสังคม และนําไปสูก ารบรรลุวสิ ยั ทัศน
“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ไดอยางไมทิ้งใครไวขางหลัง
ประเด็นที่ ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
การพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปขา งหนาจําเปนตองใหความสําคัญกับการสรางความเปนธรรม
และหลักประกันทางสังคมที่เปนธรรมอยางบูรณาการและเปนระบบ ซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนา
ตามยุทธศาสตรชาติในดานตาง ๆ ใหสามารถบรรลุวตั ถุประสงคไดตามเปาหมาย โดยเฉพาะดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม โดยการสรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย
ทุกเพศสภาพ และทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมปราะบาง รวมทั้งการปดชองวางการคุมครอง
ทางสังคมอื่น ๆ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในทุกมิติ และปองกันปญหาความเหลื่อมลํ้าและ
ความไม เ สมอภาคที่ ค าดว า จะทวี ค วามรุ น แรงเพิ่ ม มากขึ้ น จากกระแสโลกาภิ วั ต น แ ละการเปลี่ ย นแปลง
เชิงโครงสรางตาง ๆ ทั้งจากในและตางประเทศ รวมทั้งพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
โดยการสรางหลักประกันทางสังคมที่สอดคลองกับความจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูสูงอายุในสังคม
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๒๐
๓.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
หลักการพัฒนาประเทศทีส่ าํ คัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ที่ตอเนื่องจาก ๒ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๙ - ๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมลํ้า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จะเปนแผนแรกทีถ่ กู ใชใหเปนกลไกเชือ่ มโยงสูก ารขับเคลือ่ นการพัฒนา ซึง่ กําหนดเปาหมายและตัวชีว้ ดั ทีจ่ ะตอง
บรรลุผลลัพธและผลสัมฤทธิข์ องการพัฒนา รวมทัง้ กําหนดแนวทางการพัฒนาทีต่ อ งเชือ่ มตอถึงการปฏิบตั ทิ ตี่ อ ง
ดําเนินการในชวง ๕ ป โดยไดกําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนา
เชิงบูรณาการทีส่ าํ คัญ ในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรชาติสกู ารปฏิบตั ิ จะทําใหระบบการจัดสรร
งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน กฎ ระเบียบวินัยทางการเงินและการคลังภาครัฐและระบบ
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั ริ าชการของหนวยงานภาครัฐตองมีการเปลีย่ นแปลงอยางมาก นอกจากนีย้ งั มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด
ภาค และเมือง ทีก่ าํ หนดพืน้ ทีเ่ ปาหมาย สาขาการผลิตและบริการเปาหมายทีช่ ดั เจนเกิดผลสัมฤทธิแ์ ละสอดคลอง
กับเปาหมายรวมของประเทศ
วัตถุประสงคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
(๑) เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยม
ทีด่ มี จี ติ สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสขุ ภาวะและสุขภาพทีด่ ี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงทีม่ ที กั ษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
(๒) เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ผูด อ ยโอกาสไดรบั การพัฒนาศักยภาพ รวมทัง้ ชุมชนมีความเขมแข็ง
ที่พึ่งพาตนเองได
(๓) เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนสรางความเขมแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้นสรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก แสะสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนํ้า
(๔) เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวติ ที่ดีของประชาขน
(๕) เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
(๖) เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
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๒๑
(๗) เพือ่ ผลักดันใหประเทศไทยมีความเชือ่ มโยงกับประเทศตาง ๆ ทัง้ ในระดับอนุภมู ภิ าค ภูมภิ าค
และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ใหประเทศไทยมีบทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา
การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
เปาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
(๑) คนไทยมีคณ
ุ ลักษณะเปนคนไทยทีส่ มบูรณ มีวนิ ยั มีทศั นคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ทีด่ ขี องสังคม มีความเปนพลเมืองตืน่ รู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเ ทาทันสถานการณมคี วามรับผิดชอบ
และทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเปนไทย
(๒) ความเหลื่อมลํ้าทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยางทัว่ ถึง
และเปนธรรม กลุมที่มีรายไดตํ่าสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ ๑๕
(๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเ ศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจทิ ลั มีผปู ระกอบการรุน ใหมและเปนสังคมผูป ระกอบการ ผูป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กทีเ่ ขมแข็ง
สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิตและ
ใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหม ๆ
ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมและชุมชน รวมทัง้ กระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภ มู ภิ าคเพือ่ ลดความเหลือ่ มลํา้
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ
ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
(๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และนํ้า โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวา
รอยละ ๗ ภายในป ๒๕๖๓ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการ
จัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพนํ้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตใหอยูในเกณฑ
มาตรฐาน
(๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสรางภาพลักษณดี และ
เพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง
ปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง
มีความพรอมที่ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการ
กําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชือ่ มโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมลู คา เปนหุน สวนการพัฒนา
ที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทย
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
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๒๒
(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ
และมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง
เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ
ความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง
ฐานภาษีกวางขึน้ และดัชนีการรับรูก ารทุจริตดีขนึ้ รวมถึงมีบคุ ลากรภาครัฐทีม่ คี วามรูค วามสามารถและปรับตัว
ไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
กับงานดานผูสูงอายุ จํานวน ๓ ยุทธศาสตร ดังนี้
๑) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญ
 หาในดาน
คุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางตํ่า การพัฒนาความรูและทักษะ
ของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรม
ไดอยางเหมาะสม ซึ่งสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไป
จึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมคี วามสมบูรณ เพือ่ ใหคนไทยมีทศั นคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานทีด่ ขี องสังคม ไดรบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูด ว ยตนเอง
อยางตอเนือ่ ง มีสขุ ภาวะทีด่ ขี นึ้ คนทุกชวงวัยมีทกั ษะ ความรู และความสามารถเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ สถาบันทางสังคม
มีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (๑) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค (๒) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถ
ในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต (๔) ลดปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ (๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย และ (๗) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง
๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม การพัฒนาในชวง
ที่ผานมา ทําใหสังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความเหลื่อมลํ้าและสรางความเปนธรรม
ในสังคมไทยมีความคืบหนาชา ทัง้ เรือ่ งความแตกตางของรายไดระหวางกลุม ประชากร ความแตกตางของคุณภาพ
การบริการภาครัฐ รวมทั้งขอจํากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุมผูดอยโอกาสและ
กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงจําเปนตองมุงลดปญหาความเหลื่อมลํ้าดานรายได
ของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน แกไขปญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชน
พึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
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๒๓
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (๑) การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมาย ประชากร
รอยละ ๔๐ ที่มีรายไดตํ่าสุดสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ (๒) การกระจายการใหบริการ
ภาครัฐทัง้ ดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการทีม่ คี ณ
ุ ภาพใหครอบคลุมและทัว่ ถึง (๓) เสริมสรางศักยภาพ
ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก ตามหลัก ๑๓ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุนดินและทรัพยากรภายในชุมชน
๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในชวงระยะเวลาที่ผานมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปจจัยความไดเปรียบดานแรงงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และการนําเขาเทคโนโลยีสาํ เร็จรูปจากตางประเทศมากกวาการสะสมองคความรูเ พือ่ พัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง ทําใหสวนแบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยีซึ่งมีมูลคาเพิ่มสูงตกอยูกับประเทศผูเปน
เจาของเทคโนโลยี อีกทัง้ การลงทุนดานการวิจยั และพัฒนายังไมเพียงพอทีจ่ ะขับเคลือ่ นประเทศสูส งั คมนวัตกรรมได
การพัฒนาจึงเนนในเรื่องการเพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศและการเพิ่มความ
สามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของ
ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (๑) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดัน
สูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม (๒) พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี
(๓) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมดานบุคลากรวิจัย
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ สูการปฏิบัติ มีหลักการ
และแนวทางดําเนินงาน สรุปได ดังนี้
๑) ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เปนกรอบทิศทางหลัก
และแปลงสูการปฏิบัติในระดับตาง ๆ ที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม
๒) กระจายการพัฒนาลงสูพื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีสวนรวม
ใหจังหวัดเปนพื้นที่ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสูประเทศ
และประเทศสูชุมชน
๓) เพิ่มการใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใหเปนเครื่องมือหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวนในระดับพื้นที่ ทองถิ่น และชุมชน
๔) ใชกลไกและเครือ่ งมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสือ่ มวลชน
อยางบูรณาการ ใหการขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสรางเครือขายหรือคลัสเตอรที่ตอบสนอง
ตอการแกไขปญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่
๕) ระบบการบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับ
ยุทธศาสตรทเี่ ชือ่ มตอกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดาน และแผนปฏิบตั กิ าร และระบบ
การจัดสรรงบประมาณทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีต่ อบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพืน้ ทีแ่ ละการพัฒนา
ที่ตอเนื่อง รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของภาครัฐที่สอดคลองกับประเด็นการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา และผลของการพัฒนาอยางแทจริง
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๒๔
๓.๒.๔ แผนปฏิรูปประเทศดานสังคม
๑) วัตถุประสงครวม
ปฏิรูปสังคมในประเด็นสําคัญตาง ๆ เพื่อนําไปสูสังคมคุณภาพ โดยการสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ผานการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม การสรางโอกาสที่เปนธรรม
โดยไมแบงแยก โดยการใหโอกาสแกคนทุกกลุม ตามศักยภาพทีม่ แี ละสรางสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะกับคนทุกกลุม
การเสริมสรางพลังทางสังคม โดยการพัฒนาความรูและปญญาในการแกปญหาและใชศักยภาพในพื้นที่แกคน
และองคกรฐานราก (ชุมชน/องคกรในทองถิ่น) และการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมผานการ
เสริมสรางพลังแหงการชวยเหลืออยางสรางสรรคของคนในสังคมเพื่อนําไปสูการสรางสังคมคุณภาพในที่สุด
๒) ประเด็นการปฏิรูป
๒.๑) การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม
ประเด็นการปฏิรปู ไดใหความสําคัญกับ (๑) การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
การออมแหงชาติ (กอช.) เพื่อเปนหลักประกันทางสังคมแกผูที่ไมมีสวัสดิการอื่นรองรับ (๒) การสรางระบบ
ใหคนไทยมีบาํ เหน็จบํานาญหลังพนวัยทํางาน (๓) การพัฒนาการออมภาคบังคับ และ (๔) การปรับปรุงสิทธิประโยชน
ที่ไดรับจากสวัสดิการตาง ๆ ใหเหมาะสมและเปนธรรม
๒.๒) การชวยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถกลุมผูเสียเปรียบในสังคม
ประเด็นการปฏิรูป ไดใหความสําคัญกับ (๑) ปฏิรูประบบขนสงสาธารณะไมใหเปน
อุปสรรคเพื่อคนทั้งมวล (Design for all) ที่ยึดหลักการออกแบบสากล (Universal Design) ตอคนทุกกลุม
ทุกวัย (๒) ปฏิรูปกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (๓) การเสริมสรางศักยภาพผูสูงอายุในการ
ทํางาน (๔) ปฏิรูประบบการคุมครองผูบริโภค (๕) ปฏิรูปการขึ้นทะเบียนกับผูไรสถานะทางทะเบียนราษฎร
(๖) การเปลี่ยนแปลงนโยบายประชากรเพื่อเสริมสรางดุลประชากรในอนาคต และ (๗) การเสริมพลังสตรี
๒.๓) การจัดการขอมูลและองคความรูทางสังคม
การสรางโอกาสที่เปนธรรมโดยไมแบงแยก (Social Inclusion) นอกจากการให
ความสําคัญกับการชวยเหลือและเพิม่ ขีดความสามารถใหกบั กลุม ผูเ สียเปรียบในสังคมแลว การจัดการขอมูลและ
องคความรูดานสังคมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหสังคมมีความเสมอภาค ลดความเหลื่อมลํ้า โดยการ
จัดการขอมูลใหมีความเหมาะสม ถูกตอง และครอบคลุม
๒.๔) การพัฒนาระบบสรางเสริมชุมชนเขมแข็ง
ชุมชนถือเปนรากฐานสําคัญทีจ่ ะนําไปสูผ ลสัมฤทธิข์ องการพัฒนาประเทศ ทัง้ ในเรือ่ ง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบการเมืองที่เขมแข็ง ระดับศีลธรรมในสังคม รวมถึงระบบสวัสดิการ
สําหรับคนทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง ดังนั้น หากชุมชนมีความเขมแข็ง จะเปนเครื่องมือสําคัญที่นําพา
ประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จึงจําเปนตองมีการปฏิรูปเพื่อจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนทั้งการ
ปรับกระบวนทัศน วิธีคิด และรูปแบบการทํางานใหอยูในสภาพที่เหมาะสม ภายใต ๓ เงื่อนไขสําคัญ ไดแก
๑) การเพิ่มสิทธิ หนาที่ อํานาจ ทรัพยากร ๒) การขจัดอุปสรรค ปกปอง คุมครอง และ ๓) การเพิ่มพลังความ
สามารถโดยพัฒนาเครื่องมือสําคัญในเรื่องกลไกการจัดการแบบมีสวนรวมและมาตรการทางกฎหมาย
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๒๕
๒.๕) การสรางการมีสวนรวม การเรียนรู การรับรู และการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม
การสรางความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของสังคม (Social Cohesion) สมาชิกในสังคม
ตองรูจักยอมรับความแตกตาง มีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีความเอื้ออาทรตอกันภายใตสังคมแหงความ
สมานฉันท โดยประเด็นการปฏิรปู การมีสว นรวมฯ ไดมงุ เนนการสรางจิตสํานึกสาธารณะ การสรางการมีสว นรวม
ของประชาชนผานกิจกรรมทางสังคมบนพื้นที่สรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเปนกลไกสําคัญหนึ่งในการสราง
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม
ประเด็นการปฏิรูปการมีสวนรวม การเรียนรู การรับรู และการสงเสริมกิจกรรมทาง
สังคม ไดใหความสําคัญกับ (๑) การสรางพลังจิตอาสา เพือ่ สรางจิตสํานึกสวนรวมของประชาชนผานการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม (๒) การสรางพลังแผนดิน เพื่อพัฒนาศักยภาพและสรางเอกภาพแกกลุมอาสาสมัครรูปแบบ
ตาง ๆ (๓) การสรางพลังสรางสรรค เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางสังคมของคนทุกวัยผานการสรางพื้นที่สรางสรรค
ในรูปแบบตาง ๆ และ (๔) การสรางพลังภูมิคุมกัน เพื่อใหเกิดการใชสื่อออนไลนอยางสรางสรรค และประชาชน
มีสวนรวมในการเฝาระวังและเตือนภัยทางสังคม
๓.๒.๕ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
แนวคิดของ SDGs คือ “Sustainability and age inclusiveness in the urban environment”
แนวคิดที่จะไมทอดทิ้งใครไวขางหลัง มีทั้งหมด ๑๗ เปาหมาย ดังนี้
เปาหมายที่ ๑: ขจัดความยากจน
เปาหมายที่ ๒: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสําหรับ
ทุกคนในทุกวัย
เปาหมายที่ ๓: สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคน
ในทุกวัย
เปาหมายที่ ๔: สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
เปาหมายที่ ๕: บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสตรีและ
เด็กหญิง
เปาหมายที่ ๖: สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีนํ้าและสุขอนามัยสําหรับทุกคนและมีการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ ๗: สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมที่ยั่งยืนในราคา
ที่ยอมเยา
เปาหมายที่ ๘: สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงาน
เต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสําหรับทุกคน
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๒๖
เปาหมายที่ ๙: สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม
เปาหมายที่ ๑๐: ลดความไมเสมอภาคภายในประเทศและระหวางประเทศ
เป า หมายที่ ๑๑: ทํ า ให เ มื อ งและการตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย มี ค วามครอบคลุ ม ปลอดภั ย
มีภูมิตานทานและยั่งยืน
เปาหมายที่ ๑๒: สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ ๑๓: เรงตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
เปาหมายที่ ๑๔: อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
อยางยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ ๑๕: ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไม
อยางยัง่ ยืนตอสูก ารกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ และฟน สภาพกลับมาใหม และหยุด
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เปาหมายที่ ๑๖: สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึง
ความยุติธรรมและสรางสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
เปาหมายที่ ๑๗: เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงานและฟน ฟูสภาพหุน สวนความรวมมือ
ระดับโลกสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยมีเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ มีดังนี้
๑) เปาหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
๑.๑) มีสวัสดิการเบีย้ ยังชีพใหผสู งู อายุสามารถดํารงชีวติ อยางเพียงพอในแตละวันไมตาํ่ กวา
๓๐๐ บาท
๑.๒) ลดสัดสวนผูสูงอายุชาย หญิง ในทุกชวงวัย ที่อยูภายใตความยากจนในทุกมิติ
ตามนิยามของประเทศควรลดลงอยางนอยครึ่งหนึ่ง
๑.๓) ดําเนินการใหเปนผลตามระบบและมาตรการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสม และ
ใหครอบคลุมถึงกลุมที่ยากจนและเปราะบาง
๑.๔) ผูสูงอายุเขาถึงสิทธิเทาเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเขาถึงบริการ
ขั้นพื้นฐาน การพัฒนา เทคโนโลยีใหมที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงไดซึ่งรวมถึง
ระบบการเงินระดับฐานราก (การลงทะเบียนรับเงิน ๕,๐๐๐ บาท ผานระบบ online มีผสู งู อายุเขาไมถงึ เนือ่ งจาก
ขาดทรัพยากรตาง ๆ เชน เทคโนโลยี ไมควรเกิดขึ้น)
๑.๕) สรางภูมิตานทาน เพิ่มความรูความเขาใจ การรับมือตอเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต เชน ภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ใหกับผูที่ยากจนและอยูใน
สถานการณเปราะบาง
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๒๗
๑.๖) สรางหลักประกันวาจะมีการระดมทรัพยากร รวมไปถึงการยกระดับความรวมมือ
เพื่อการพัฒนา เพื่อที่จะจัดใหมีแนวทางที่เพียงพอ ในการดําเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อยุติความ
ยากจนในทุกมิติ
๒) เปาหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุเปาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น
และสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
- ยุติความหิวโหยและสรางหลักประกันใหทุกคนโดยเฉพาะที่ยากจน ไดเขาถึงอาหาร
ที่ปลอดภัยมีโภชนาการ และเพียงพอ
๓) เปาหมายที่ ๓ ทําใหแนใจถึงการมีสุขภาวะในการดํารงชีวิต และสงเสริมความเปนอยูที่ดี
ของทุกคนในทุกชวงอายุ
๓.๑) ลดการตายกอนวัยอันควรจากโรคไมติดตอใหลดลงหนึ่งในสามผานทางการปองกัน
และการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเปนอยูที่ดี
๓.๒) ลดจํานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน (ไมสนับสนุนการสรางสะพานลอย
เพราะผูสูงอายุขามไมไหว และจะมาขามทางรถ ซึ่งทําใหประสบอุบัติเหตุบอยครั้ง)
๓.๓) สรางหลักประกันวามีการเขาถึงบริการ ขอมูล การใหการศึกษาเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพโดยถวนหนา รวมถึงการวางแผนครอบครัว สิทธิในการตาย (Right to Die)
๓.๔) มีหลักประกันสุขภาพถวนหนา การเขาถึงการบริการสาธารณสุขจําเปนที่มีคุณภาพ
และเขาถึงยาที่มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได
๓.๕) เสริมขีดความสามารถสําหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเทศกําลังพัฒนา
ในเรื่องการแจงเตือนลวงหนา การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพ
๔) เปาหมายที่ ๔ ทําใหแนใจถึงการไดรับการศึกษาที่ไดคุณภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึง
และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน
๔.๑) ผูส งู อายุสามารถเรียนรูไ ดตลอดชีวติ ทีม่ ที กั ษะทีจ่ าํ เปน รวมถึงทักษะทางเทคนิคและ
อาชีพ สําหรับการจางงาน การมีงานที่ดี และการเปนผูประกอบการ
๔.๒) ขจัดความเหลื่อมลํ้าทางเพศในการศึกษา และสรางหลักประกันวากลุมที่เปราะบาง
เขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพทุกระดับอยางเทาเทียม
๔.๓) สรางหลักประกันวาเยาวชนทุกคนและผูใหญในสัดสวนสูง ทั้งชายและหญิงสามารถ
อานออกเขียนไดและคํานวณได ภายในป ๒๕๗๓
๔.๔) ขยายจํานวนทุนการศึกษาใหแกผูสูงอายุ ที่ขาดโอกาสและจําเปนตองฝกอาชีพ
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๒๘
๕) เปาหมายที่ ๕ บรรลุถึงความเทาเทียมทางเพศ และเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิง
ทุกคน
๕.๑) ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีตอผูสูงอายุ
๕.๒) ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีตอผูสูงอายุ รวมถึงการคามนุษย การทารุณกรรม
ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว และการแสวงประโยชนในรูปแบบอื่น
๕.๓) เสริมความเขมแข็งแกนโยบายที่สงเสริมทัศนคติในการมองผูสูงอายุเปนบุคคลที่มี
ศักยภาพ สามารถดูแลตนเองได เปนปราชญ
๖) เปาหมายที่ ๘ สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงใหเปนไปอยางยั่งยืน
สงเสริมศักยภาพการมีงานทําและการจางงานเต็มที่ และงานที่มีคุณคาสําหรับทุกคน
๖.๑) สงเสริมนโยบายทีม่ งุ การพัฒนาทีส่ นับสนุนกิจกรรมทีม่ ผี ลิตภาพ การสรางงานทีส่ มควร
ความเปนผูประกอบการ ความสรางสรรคและนวัตกรรม และสงเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจ
รายยอย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผานทางการเขาถึงบริการทางการเงิน
๖.๒) เพิ่มการจางงานผูสูงอายุ และใหมีการจายที่เทาเทียมกัน
๖.๓) สงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและมั่นคงสําหรับผูทํางานทุกคน
รวมถึงทํางานที่เหมาะสมกับศักยภาพรางกายของผูสูงอายุ
๗) เปาหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการปรับตัว
ใหเปนอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
- การเพิ่มการเขาถึงเทคโนโลยีดานขอมูลและการสื่อสาร และพยายามที่จะจัดใหมีการ
เขาถึงอินเตอรเน็ตโดยถวนหนา
๘) เปาหมายที่ ๑๑ ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความปลอดภัยทั่วถึงพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
๘.๑) สรางหลักประกันวาจะมีการเขาถึงที่อยูอาศัยและการบริการพื้นฐานที่พอเพียง
ปลอดภัย และในราคาที่สามารถจายได และยกระดับชุมชนแออัด
๘.๒) จัดใหมกี ารเขาถึงระบบคมนาคมขนสงทีย่ งั่ ยืน เขาถึงได ปลอดภัย ในราคาทีส่ ามารถ
จายได สําหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนสงสาธารณะ และคํานึงเปนพิเศษ
ถึงกลุมคนที่อยูในสถานการณที่เปราะบาง ผูหญิง เด็ก ผูมีความบกพรองทางรางกาย และผูสูงอายุ (ปจจุบัน
มีรถเมลชานตํ่าในกรุงเทพมหานครควรเพิ่มรถชานตํ่าในทองถิ่น)
๘.๓) จัดใหมกี ารเขาถึงพืน้ ทีส่ าธารณะสีเขียว ทีป่ ลอดภัยครอบคลุมและเขาถึงไดโดยถวนหนา
โดยเฉพาะผูสูงอายุ ผูหญิง เด็ก และผูมีความบกพรองทางรางกาย
๘.๔) สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ระหวางพื้นที่เมือง
รอบเมือง และชนบท
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๒๙
๙) เปาหมายที่ ๑๓ ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
๙.๑) สรางความตระหนักรูใ นเรือ่ งการลดปญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การปรับตัว
การลดผลกระทบ และการเตือนภัยลวงหนา
๙.๒) ส ง เสริ ม กลไกที่ จ ะเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการวางแผนและการบริ ห ารจั ด การ
ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางมีประสิทธิผล และใหความสําคัญตอผูหญิง เยาวชน
ผูสูงอายุและชุมชนทองถิ่นและชายขอบ เปนกลุมพิจารณาอพยพกอน
๑๐) เปาหมายที่ ๑๖ สงเสริมใหสังคมมีความเปนปกติสุข ไมแบงแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีการเขาถึงความยุติธรรมโดยถวนหนา และสรางใหเกิดสถาบันอันเปนที่พึ่งของสวนรวม มีประสิทธิผล
และเปนที่ยอมรับในทุกระดับ
๑๐.๑) ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวของในทุกแหงใหลดลงอยางมี
นัยสําคัญ
๑๐.๒) ยุติการขมเหง การใชหาประโยชนอยางไมถูกตอง การคามนุษย และความรุนแรง
๑๐.๓) สงเสริมและบังคับใชกฎหมายและนโยบายที่ไมเลือกปฏิบัติ
๓.๒.๖ ขอเสนอของสภาปฏิรูปประเทศ
๑) ระบบเพื่อรองรับผูสูงอายุดานเศรษฐกิจ เพื่อสรางหลักประกันรายไดสําหรับผูสูงอายุ
และประชากรรุนใหม มีขอเสนอเพื่อการปฏิรูป ๒ ขอเสนอ ดังนี้
๑.๑) พัฒนาระบบบํานาญแหงชาติ
๑.๒) มาตรการขยายอายุการทํางาน และสรางโอกาสในการทํางานของผูสูงอายุ
๒) ระบบเพื่อรองรับผูสูงอายุดานการปรับสภาพแวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ
สาธารณะที่เอื้อตอการใชชีวิต มีขอเสนอเพื่อการปฏิรูป ๕ ขอเสนอ ดังนี้
๒.๑) สรางชุมชนนาอยูสําหรับสังคมสูงวัย
๒.๒) สงเสริม สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่พักอาศัย
๒.๓) กําหนดที่อยูอาศัยเพื่อสังคม (Social Housing)
๒.๔) สงเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจเพื่อรับรองสังคมสูงวัย
๒.๕) ปรับแกกฎหมายที่เกี่ยวของและจัดทําขอเสนอนโยบายเพื่อเรงรัด และติดตามผล
การปฏิบัติงาน
๓) ระบบเพือ่ รองรับผูส งู อายุดา นสุขภาพ พัฒนาระบบสุขภาพเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย มีขอ เสนอ
เพื่อการปฏิรูป ๓ ขอเสนอ ดังนี้
๓.๑) สรางความเขมแข็งของชุมชนอยางมีสวนรวมเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
๓.๒) จัดตั้งระบบบริการสุขภาพที่ขาดหายไป
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๓.๓) จัดระบบโครงสรางที่ รองรับการสรางระบบดูแลสุขภาพชุมชนเมือง (พัฒนากฎหมาย
มาตรฐานการบริการ และกลไกกํากับ มาตรฐาน/มาตรการเพิ่มกําลังดูแลผูสูงอายุ)
๔) ระบบเพื่อรองรับผูสูงอายุดานสังคม การพัฒนาสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
๔.๑) มาตรการเตรียมความพรอมสังคมไทย โดยการสงเสริมการวางแผนชีวิตครอบครัว
แนวใหมเพื่อสงเสริมการมีครอบครัวเขมแข็ง และเพิ่มอัตราการเกิดที่มีคุณภาพ
๔.๒) มาตรการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการสราง
การมีสว นรวมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ชุมชน ภาคเอกชนพัฒนากฎระเบียบตาง ๆ ที่
เอื้อตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุ
๔.๓) มาตรการเรงรัดการดําเนินงานเชิงรุกของภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
เพื่อใหเกิดการบูรณาการและการทํางานเชิงรุกเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
๔.๔) การเพิ่มคุณคาของผูสูงอายุ
๔.๕) สื่อสารสังคมเพื่อสรางความตระหนักในสถานการณสังคมสูงวัย และการเตรียม
ความพรอมสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพ
๔.๖) กลไกพิทักษผูสูงอายุที่ไมสามารถดูแลตนเองได
๓.๒.๗ แผนปฏิบัติการดานผูสูงอายุ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
เดิมเปนชื่อแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) ไดเปลี่ยนชื่อแผนตามมติ
คณะกรรมการผูส งู อายุแหงชาติ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๒ เห็นชอบการเปลีย่ นชือ่ แผนเปน “แผนปฏิบตั กิ ารดานผูส งู อายุ
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ....” เปนแผนยุทธศาสตรหลักในการดําเนินงาน
ดานผูสูงอายุในชวง พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๕ ซึ่งแผนปฏิบัติการดานผูสูงอายุ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๕)
ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ ๒ คงรักษาเคาโครงแผนผูส งู อายุฯ ฉบับเดิม โดยมีการปรับดัชนีชวี้ ดั บางดัชนี ใหมปี ระสิทธิภาพ
ที่สามารถสะทอนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานผูสูงอายุไดอยางครอบคลุมผลผลิตและผลลัพธ
สรุปสาระสําคัญดังนี้
- วิสัยทัศน: “ผูสูงวัยเปนหลักชัยของสังคม”
- ปรัชญา: ผูสูงอายุไมใชบุคคลผูดอยโอกาสหรือเปนภาระตอสังคม แตสามารถมีสวนรวม
เปนพลังพัฒนาสังคม จึงควรไดรับการสงเสริมและเกื้อกูลจากครอบครัว ชุมชน และรัฐใหดํารงชีวิตอยูอยาง
มีคุณคา มีศักดิ์ศรี และคงไว ซึ่งภาวะสุขภาพและความเปนอยูที่ดีใหนานที่สุดผูสูงอายุที่ประสบปญหาทุกขยาก
ตองไดรับการเกื้อกูลจากครอบครัว ชุมชน สังคม และรัฐ อยางทั่วถึงและเปนธรรม การสรางหลักประกันในวัย
สูงอายุเปนกระบวนการสรางความมัน่ คงใหแกสงั คม โดยการมีสว นรวมจากผูม สี ว นเกีย่ วของทุกภาคสวน ไดแก
(๑) ประชากรพึง่ พาตนเอง (๒) ครอบครัวดูแล (๓) ชุมชนชวยเกือ้ กูล และ (๔) สังคม รัฐสนับสนุนโดยการมีสว นรวม
ของทุกภาคสวน ควรมีการบูรณาการใหเหมาะสมกับสถานการณอยางตอเนื่อง
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- ประเด็นสําคัญ
๑. ผูส งู อายุทมี่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี คือ (๑) มีสขุ ภาพทีด่ ที งั้ กายและจิต (๒) ครอบครัวมีสขุ สังคม
เอื้ออาทร อยูในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมปลอดภัย (๓) มีหลักประกันที่มั่นคง ไดรับสวัสดิการและการบริการ
ทีเ่ หมาะสม (๔) อยูอ ยางมีคณ
ุ คา มีศกั ดิศ์ รี พึง่ พาตนเองได เปนทีย่ ดึ เหนีย่ วทางจิตใจและมีสว นรวมในครอบครัว
ชุมชน และสังคม และ (๕) มีโอกาสเขาถึงขอมูลและขาวสารอยางตอเนื่อง
๒. ครอบครัวและชุมชนเปนสถาบันหลักทีม่ คี วามเขมแข็ง สามารถใหการเกือ้ หนุนแกผสู งู อายุ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ระบบสวัสดิการและบริการ จะตองสามารถรองรับผูสูงอายุใหดํารงอยูกับครอบครัว และ
ชุมชนไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
๔. ทุกภาคสวนจะตองมีสว นรวมในระบบสวัสดิการ และบริการใหแกผสู งู อายุ โดยการกํากับ
ดูแลเพื่อการคุมครองผูสูงอายุในฐานะผูบริโภค
๕. ตองมีการดําเนินการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ชวยเหลือผูส งู อายุทที่ กุ ขยากและตองการการเกือ้ กูล
ใหดํารงชีวิตอยูในชุมชนไดอยางดีและตอเนื่อง
- ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
๑) ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุ
ที่มีคุณภาพ ประกอบดวย ๓ มาตรการ ไดแก (๑) มาตรการหลักประกันรายไดเพื่อวัยสูงอายุ (๒) มาตรการ
การใหการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต และ (๓) มาตรการการปลุกจิตสํานึกใหคนในสังคมตระหนักถึงคุณคา
และศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ
๒) ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรดา นการสงเสริมและพัฒนาผูส งู อายุ ประกอบดวย ๖ มาตรการ
ไดแก (๑) มาตรการสงเสริมสุขภาพปองกันการเจ็บปวย และดูแลตนเองเบือ้ งตน (๒) มาตรการสงเสริมการรวมกลุม
และสรางความเขมแข็งขององคกรผูส งู อายุ (๓) มาตรการสงเสริมดานการทํางานและการหารายไดของผูส งู อายุ
(๔) มาตรการสนับสนุนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ (๕) มาตรการสงเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการ
เพือ่ ผูส งู อายุ และสนับสนุนใหผสู งู อายุไดรบั ความรูแ ละสามารถเขาถึงขาวสารและสือ่ และ (๖) มาตรการสงเสริม
และสนับสนุนใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
๓) ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ ประกอบดวย
๔ มาตรการ ไดแก (๑) มาตรการคุมครองดานรายได (๒) มาตรการหลักประกันดานสุขภาพ (๓) มาตรการ
ดานครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง และ (๔) มาตรการระบบบริการและเครือขายการเกื้อหนุน
๔) ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุ
อยางบูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรดานผูส งู อายุ ประกอบดวย ๒ มาตรการ ไดแก (๑) มาตรการ
การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ และ (๒) มาตรการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ

ยุทธศาสตรกรมกิจการผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๒
๕) ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรดา นการประมวล พัฒนา และเผยแพรองคความรูด า นผูส งู อายุ
และการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ประกอบดวย ๓ มาตรการ ไดแก
(๑) มาตรการสนับสนุนและสงเสริมการวิจยั และพัฒนาองคความรูด า นผูส งู อายุสาํ หรับการกําหนดนโยบาย และ
การพัฒนาการบริการหรือการดําเนินการที่เปนประโยชนแกผูสูงอายุ (๒) มาตรการดําเนินการใหมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูส งู อายุแหงชาติทมี่ มี าตรฐานอยางตอเนือ่ ง และ (๓) มาตรการพัฒนาระบบ
ขอมูลทางดานผูสูงอายุใหถูกตองและทันสมัย โดยมีระบบฐานขอมูลที่สําคัญดานผูสูงอายุที่งายตอการเขาถึง
และสืบคน
๓.๒.๘ ยุทธศาสตรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐)
วิสัยทัศน : สรางสังคมดี คนมีคุณภาพ
พันธกิจ :
๑. พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
๒. สรางเสริมเครือขายจากทุกภาคสวนในการมีสวนรวมพัฒนาสังคม
๓. พัฒนาองคความรู ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการดานการพัฒนาสังคม
๔. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อใหประชาชนมีหลักประกัน
และมีความมั่นคงในชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนใหมคี วามเขมแข็งและสรางระบบ
ที่เอื้อตอการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาหมาย :
๑) ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวไดอยางมีคณ
ุ ภาพและเหมาะสมตามแตละชวงวัย
๒) เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาใหเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีพัฒนาการสมวัย
๓) เด็กและเยาวชนมีทกั ษะทีส่ อดรับกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ และมีสว นรวมในการพัฒนาสังคม
ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศมากขึ้น
๔) วัยแรงงานมีความพรอมทุกมิติในการเปนผูสูงอายุที่พึ่งพาตนเองได
๕) ผูสูงอายุพึ่งพาตนเองไดทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
๖) ชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ สรางหลักประกันทางสังคมทีค่ รอบคลุมและเหมาะสมกับกลุม เปาหมาย
เฉพาะ
เปาหมาย : ประชากรกลุมเปาหมายมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
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๓๓
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมภาคีเครือขายอยางเปนระบบสูการเปนหุนสวนทางสังคม
เปาหมาย :
๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีระบบบริหารจัดการภาคีเครือขาย
อยางมีประสิทธิภาพ
๒) ภาคีเครือขายทุกภาคสวนมีสว นรวมในการพัฒนาสังคมอยางเปนระบบทีใ่ หผลตอบแทนทาง
สังคมบนพื้นฐานความรับผิดชอบประเด็นปญหาทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ ยกระดับองคกรสูการเปนผูนําทางสังคม
เปาหมาย :
๑) พม. เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง และมีบุคลากรที่มีคุณภาพและการทํางานแบบมืออาชีพ
ในระดับสากล
๒) ประชาชนไดรบั บริการดานสังคมทีร่ วดเร็วและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ในพื้นที่และปรับสมดุลภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม
๓) พม. เปนองคกรที่มีความโปรงใส ตรวจสอบไดและมีภาพลักษณที่เปนองคกรธรรมาภิบาล
๓.๒.๙ แผนยุทธศาสตร ๒๐ ป ของกรมกิจการผูสูงอายุ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
วิสัยทัศน (Vision) “ผูสูงอายุมีหลักประกันในการดํารงชีวิตที่มั่นคงในทุกมิติและเปนพลัง
ในการขับเคลื่อนสังคมไทย”
พันธกิจ (Missions)
๑. ผลักดันนโยบาย มาตรการ กลไก การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
บนพื้นฐานการมีสวนรวม
๒. เตรียมความพรอมคนทุกวัยเพื่อรับสังคมผูสูงอายุ
๓. พัฒนารูปแบบการดูแลผูสูงอายุใหไดมาตรฐานบนพื้นฐานการคุมครองและพิทักษสิทธิ
๔. พัฒนาสภาพแวดลอมและระบบเกื้อหนุนผูสูงอายุเพื่อเขาถึงบริการสาธารณะ
๕. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic issues)
๑. เปนหนวยงานหลักในการบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ กลไก นวัตกรรมงาน
ดานผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติ
๒. พัฒนาศักยภาพผูส งู อายุและเตรียมความพรอมคนทุกชวงวัยเพือ่ รองรับสังคมผูส งู อายุรว มกับ
ภาคีเครือขาย
๓. พัฒนาระบบการคุมครองและพิทักษสิทธิผูสูงอายุ
๔. เปนองคกรแหงนวัตกรรมดานผูสูงอายุ
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๓๔
เปาประสงค (Goal)
๑. การบูรณาการทั้งระดับนโยบาย กลไก สูการการปฏิบัติ
๒. พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและเตรียมความพรอมคนทุกวัย
๓. ผูสูงอายุไดรับการคุมครองและพิทักษสิทธิอยางทั่วถึง
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับการใหบริการ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
เปาประสงค เปนผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตร ที่เกิดจากการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ผูสูงอายุ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยมี ๔ เปาประสงค ดังนี้
เปาประสงคที่ ๑ มีการบูรณาการทั้งระดับนโยบาย กลไก สูการการปฏิบัติ
มีการเชื่อมโยงแผนระดับนโยบายสูการปฏิบัติในพื้นที่ ยกระดับหนวยงานเพื่อเปนกลไกในการ
พัฒนางานดานผูสูงอายุ และสรางความรวมมืองานดานผูสูงอายุระหวางประเทศ
เปาประสงคที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและเตรียมความพรอมคนทุกวัย
ผูส งู อายุไดรบั การพัฒนาศักยภาพ สงเสริมใหมงี านทํา มีสว นรวมในกิจกรรมทางสังคมผานเครือขาย
และกลไกในระดับพื้นที่ และคนทุกวัยมีการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุ
เปาประสงคที่ ๓ ผูสูงอายุไดรับการพิทักษและคุมครองสิทธิอยางทั่วถึง
ผลักดันและขับเคลือ่ นมาตรฐานการดูแลผูส งู อายุไปสูก ารปฏิบตั เิ พือ่ รองรับกลุม ผูส งู อายุทอี่ ยูใ น
ภาวะพึง่ พิง พรอมทัง้ สรางระบบคุม ครองและพิทกั ษสทิ ธิผสู งู อายุใหสอดคลองกับสถานการณและบริบทในพืน้ ที่
เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการคุมครองและพิทักษประโยชนอยางทั่วถึง
เปาประสงคที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับการใหบริการ
เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจ ตอคุณภาพการใหบริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึดกลุม
เปาหมายเปนศูนยกลาง มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมที่เหมาะสม
ในอีก ๒๐ ป ขางหนาผูสูงอายุในประเทศไทยจะมีสุขภาพที่ดี (Healthy) มีหลักประกันและ
ความปลอดภัยในชีวิต (Security) และมีสวนรวมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม (Participation)
และยังเปนอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนประเทศ

๓.๓

นโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ

คณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดิน ๑๒ ดาน
ประกอบดวย (๑) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย (๒) การสรางความมั่นคงและความปลอดภัย
ของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ (๓) การทํานุบาํ รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (๔) การสรางบทบาท
ของไทยในเวทีโลก (๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย (๖) การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค (๗) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก (๘) การปฏิรูป
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๓๕
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย (๙) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม (๑๐) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโต
อยางยั่งยืน (๑๑) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และ (๑๒) การปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
และมีนโยบายเรงดวน ๑๒ ประเด็น (๑) การแกไขปญหาในการดํารงชีวติ ของประชาชน (๒) การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (๓) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก (๔) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม (๕) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
(๖) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต (๗) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ ๒๑ (๘) การแกไข
ปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจํา (๙) การแกไขปญหา
ยาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต (๑๐) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
(๑๑) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย (๑๒) การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็น
ของประชาชนและการดําเนินการเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
นโยบายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ คือ นโยบายดานที่ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย ประเด็นที่ ๘.๖ สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย ประกอบดวย
๘.๖.๑ มุง เนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูก บั การพัฒนาครู เพิม่ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับบนพืน้ ฐานการสนับสนุนทีค่ าํ นึงถึงความจําเปนและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแตละแหง พรอม
ทัง้ จัดใหมมี าตรฐานขัน้ ตํา่ ของโรงเรียนในทุกระดับ และสรางระบบวัดผลโรงเรียนและครูทสี่ ะทอนความรับผิดชอบ
ตอผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน คืนครูใหนักเรียนโดยลดภาระงานที่ไมจําเปน รวมถึงจัดใหมีระบบฐานขอมูล
เพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการเชือ่ มโยงหรือสงตอขอมูลครอบครัวและผูเ รียนระหวางหนวยงานตาง ๆ
ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชวงชีวิต ตลอดจนพัฒนาชองทางใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล พรอมทั้งสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสรางสรรคทเี่ หมาะสมมาใชในการเรียนการสอนออนไลนแบบเปดทีห่ ลากหลาย เพือ่ สงเสริม
การเรียนรูด ว ยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับชวงวัย ตลอดจนพัฒนาแหลงเรียนรูแ ละอุทยานการเรียนรู
สําหรับเยาวชนทีเ่ ชือ่ มโยงเทคโนโลยีกบั วิถชี วี ติ และสงเสริมการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมสําหรับผูท เี่ ขาสูส งั คม
สูงวัย
๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยจัดการศึกษา
กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุงเนนกลุมเด็กดอยโอกาสและกลุมเด็กนอกระบบการศึกษา
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา
จั ด ระบบโรงเรี ย นพี่ เ ลี้ ย งจั บ คู  ร ะหว า งโรงเรี ย นขนาดใหญ ที่ มี คุ ณ ภาพการศึ ก ษาดี กั บ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการออกแบบ
การศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแตไมมีทุนทรัพยเปนกรณีพิเศษ ตลอดจนแกไขปญหาหนี้สิน
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๓๖
ทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการใหกูยืม
เพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย โดยกําหนดระบบทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาทักษะและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการ
วัดและประเมินผลเพือ่ เทียบโอนความรูแ ละประสบการณหนวยการเรียนทีช่ ดั เจน สงเสริมเยาวชนทีม่ ศี กั ยภาพ
ดานกีฬาใหสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน การจัดใหมีระบบที่สามารถ
รองรับความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพใหตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโนมความกาวหนาทางเทคโนโลยีในอนาคต
๘.๖.๕ สงเสริมหลักคิดทีถ่ กู ตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินยั และอุดมการณทถี่ กู ตองของคนในชาติ
หลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเขาไปใน
ทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูไ ปกับการสงเสริมกลไกสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติ
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการมี
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนสงเสริมใหเกิด
การมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
๘.๖.๖ จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสัน้ เนนออกแบบหลักสูตรระยะสัน้
ตามความสนใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ ที่ใชในการดํารงชีวิตประจําวันและทักษะอาชีพของคนทุกชวงวัยในพื้นที่
และชุมชนเปนหลัก พรอมทัง้ ศึกษาแนวทางการพัฒนาเปนรูปแบบธนาคารหนวยกิต ซึง่ เปนการเรียนเก็บหนวยกิต
ของวิชาเรียนเพือ่ ใหผเู รียนสามารถเรียนขามสาขาวิชาและขามสถาบันการศึกษา หรือทํางานไปพรอมกัน หรือเลือก
เรียนเฉพาะหลักสูตรทีส่ นใจ เพือ่ สรางโอกาสของคนไทยทุกชวงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทัง้ ในดาน
การศึกษาและการดํารงชีวิต
มติคณะรัฐมนตรี
๑) มาตรการใหเงินชวยเหลือเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุที่มีรายไดนอย ตามโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
๑.๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีนโยบายใหดําเนินการมาตรการใหเงิน
ชวยเหลือเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุที่มีรายไดนอย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ โดยกําหนด
แหลงที่มาของเงินเปน ๒ สวน คือ เงินภาษีสรรพสามิตในสวนของสินคาสุรา และยาสูบ ในอัตรารอยละ ๒
แตไมเกิน ๔,๐๐๐ ลานบาทตอป และจากการบริจาคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยจะนําสงเงินดังกลาวเขากองทุน
ผูส งู อายุ และสงตอใหผสู งู อายุทมี่ รี ายไดนอ ย ตามโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแหงรัฐโดยผานบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ ตอไป
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๓๗
๑.๒) มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการใหกระทรวงการคลัง
ดําเนินมาตรการใหเงินชวยเหลือเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุที่มีรายไดนอย โดยใหความสําคัญกับผูสูงอายุที่มี
รายไดนอยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
๑.๓) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติหลักการ (ราง) พระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยในการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผูสูงอายุ ดังกลาวไดมีการบัญญัติเรื่อง
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุท่มี ีรายไดนอย การเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับที่มาของเงินกองทุน
ผูสูงอายุ ทั้งนี้ (ราง) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะมีผลบังคับใช ๓๐ วัน ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
๑.๔) มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรือ่ ง แนวทางการดําเนินโครงการบริจาค
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุเขากองทุนผูสูงอายุ
๑.๔.๑) เห็นชอบใหดาํ เนินโครงการภายใตชอื่ “โครงการบริจาคเบีย้ ยังชีพผูส งู อายุเขากองทุน
ผูสูงอายุ” โดยใหเริ่มโครงการ ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑.๔.๒) มอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย เปนผูจาง
กรมธนารักษจัดทําเหรียญเชิดชูเกียรติ และจัดสงใหผูบริจาคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามโครงการโดยงบประมาณ
ที่ใชในการดําเนินโครงการ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย ขอทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณตามความจําเปนเหมาะสม และสอดคลองกับกําหนดเวลาทีจ่ ะมอบเหรียญเชิดชูเกียรติใหกบั ผูบ ริจาค
เบี้ยยังชีพ
๒) มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกาศใหสังคมสูงวัยเปนระเบียบวาระแหงชาติ
โดยมอบหมาย ๖ กระทรวง รวมขับเคลือ่ นมาตรการเพือ่ ใหผสู งู อายุเปนพฤฒิพลัง คือ มีสขุ ภาพทีด่ ี มีความมัน่ คง
ในชีวติ และมีสว นรวมในการขับเคลือ่ นสังคมประเทศดวย ๒ มาตรการหลัก ๑๐ มาตรการยอย (๖ Sustainable
๔ Change) ดังนี้
มาตรการหลักที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนทุกวัย
มาตรการยอยที่ ๑.๑ การสรางระบบคุมครอง และสวัสดิการผูสูงอายุ (พม.)
มาตรการยอยที่ ๑.๒ การทํางานและการสรางรายไดสําหรับผูสูงอายุ (รง.)
มาตรการยอยที่ ๑.๓ ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ (สธ.)
มาตรการยอยที่ ๑.๔ ปรับสภาพแวดลอมชุมชน และบานใหปลอดภัยกับผูสูงอายุ (มท.)
มาตรการยอยที่ ๑.๕ ธนาคารเวลา สําหรับการดูแลผูสูงอายุของประเทศไทย (พม.)
มาตรการยอยที่ ๑.๖ การสรางความรอบรูใหคนรุนใหมเตรียมความพรอมในทุกมิติ (ศธ.)

ยุทธศาสตรกรมกิจการผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๘
มาตรการหลักที่ ๒ ยกระดับขีดความสามารถสูการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐
มาตรการยอยที่ ๒.๑ ยกระดับความรวมมือ เสริมสรางพลังสังคมสูงอายุ (พม.)
มาตรการยอยที่ ๒.๒ การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ขอบังคับใหเอื้อตอการทํางานดาน
ผูสูงอายุ (พม.)
มาตรการยอยที่ ๒.๓ ปฏิรูประบบขอมูลเพื่อขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุอยางมีประสิทธิภาพ (พม.)
มาตรการยอยที่ ๒.๔ พลิกโฉมนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในสังคมสูงอายุ (อว.)

๔.

รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเทศไทยมีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว คาดประมาณวาอีกไมเกิน ๔ ปขางหนานี้ ประเทศไทยจะ
กลายเปนสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ หากผูส งู อายุยงั ทํางานชวยตนเองใหมรี ายไดและมีคณ
ุ คา จะเทากับเปนการ
ผอนภาระการพึ่งพา
การสูงวัยของประชากรโลก ในป ๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๘) โลกของเราจะมีผูสูงอายุ ๙๙๐ ลานคน และ
จะเพิม่ ดวยอัตรารอยละ ๓ ตอป เปน ๑,๐๒๐ ลานคน ในป ๒๕๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙) จึงคาดประมาณไดวา ประชากรโลก
จะครบ ๑,๐๐๐ ลานคน
การสูงวัยของประชากรอาเซียน ในป ๒๕๖๑ อาเซียนไดกลายเปน “สังคมสูงอายุ”แลว โดยมีประชากร
อายุ ๖๐ ปขึ้นไป รอยละ ๑๐.๒ ของประชากรทั้งหมด หรือ ๖๗ ลานคน แตมีเพียงประเทศ สิงคโปร ไทย
เวียดนาม และมาเลเซียที่เปนสังคมสูงอายุแลว
การสูงวัยของประชากรไทย ประชากรทีอ่ ายุ ๖๐ ปขนึ้ ไป มีจาํ นวน ๑๑.๗ ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๗.๖
ของประชากรทั้งหมดโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผูสูงอายุมากที่สุด ๓.๕ ลานคน แตภาคเหนือ เปนสังคม
สูงอายุอยางสมบูรณแลว คือ มีอัตราผูสูงอายุสูงถึงรอยละ ๒๑.๒ และอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นถึง ๗๗ ป
อัตราเจริญพันธุรวมอยูที่ ๑.๕ ผลกระทบที่สําคัญ ทําใหประชากรวัยเด็กลดลง สงผลตอการยุบและควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก และประชากรวัยทํางานลดลง ทําใหตองขยายอายุการทํางาน นําเขาแรงงานบางประเภท
การใชเทคโนโลยีทดแทน และตองพัฒนาทักษะฝมอื แรงงานตอครอบครัวและรัฐ ทัง้ ยังชวยทดแทนแรงงานของ
คนวัยทํางานที่จะลดนอยลงดวย
การทํางานของผูสูงอายุ
ความหมายของผูสูงอายุที่มีงานทํา คือ “บุคคลอายุตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไป ซึ่งในรอบ ๗ วัน มีลักษณะ
อยางหนึ่งอยางใด คือ
๑) ทํางานอยางนอย ๑ ชั่วโมง โดยไดรับคาจาง เงินเดือนผลกําไร เงินปนผล คาตอบแทนที่มีลักษณะ
อยางอื่นสําหรับผลงานที่ทําเปนเงินสด หรือสิ่งของ
๒) ไมไดทํางานหรือทํางานนอยกวา ๑ ชั่วโมง โดยไมไดรับคาจางในวิสาหกิจ หรือไรนา เกษตรของ
หัวหนาครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน
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๓๙
ตัวชีว้ ดั การทํางานผูส งู อายุ การมีสว นรวมในกําลังแรงงาน (labor force participation) ของประชากรไทย
ในภาพรวม ลดลงคอนขางเร็วตัง้ แตอายุประมาณ ๕๕ ปขนึ้ ไป (ตํา่ กวารอยละ ๘๐) โดยผูห ญิงลดลงเร็วกวาผูช าย
ในป ๒๕๖๑ จากผูสูงอายุ ๑๑.๗ ลานคน ยังคงทํางานอยูประมาณ ๑ ใน ๓ หรือประมาณ ๔.๔ ลานคน
และสัดสวนผูชายยังคงทํางานสูงกวาผูหญิงเกือบ ๒ เทา ในกรุงเทพฯ มีผูสูงอายุไมถึง ๑ ใน ๔ ที่ยังคงทํางานอยู
ในกลุมผูสูงอายุที่ยังทํางานอยู มีอาชีพ ดังนี้
๑) เกือบ ๒ ใน ๓ เปนการทํางานหรือการประกอบการธุรกิจสวนตัวที่ไมมีลูกจาง และอีกรอยละ ๒๐
เปนการชวยงานหรือธุรกิจในครอบครัวที่ไมไดรับคาจาง
๒) เกือบ ๙ ใน ๑๐ เปนแรงงานนอกระบบที่ไมไดรับการคุมครองและหลักประกันทางสังคม
๓) ภาคเศรษฐกิจกวา ๓ ใน ๔ เปนแรงงานสูงอายุในภาคเกษตร ภาคบริการและการคา
๔) เหตุผลในการทํางานเกือบครึง่ ทํางานดวยความสมัครใจหรือเห็นประโยชนจากการทํางาน (สุขภาพ
ยังแข็งแรง ยังมีแรงทํางาน และตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน) และอีกสวนหนึ่งทํางานดวยความจําเปน
หรือความไมสมัครใจทีต่ อ งทํางาน (ตองหารายไดเลีย้ งครอบครัวหรือตนเอง หรือเปนอาชีพหรืองานประจําทีย่ งั
ไมมีผูดูแลแทน)
รูปแบบการสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุ
แรงงานสูงอายุในระบบ สวนใหญเปนแรงงานทีอ่ ยูภ ายใตระบบประกันสังคม สามารถเริม่ รับสิทธิประโยชน
กรณีชราภาพที่อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เปาหมายสําหรับกลุมนี้ คือ การขยายอายุการทํางานใหยาวนานกวาที่อายุ
๕๕ ป แรงงานสูงอายุนอกระบบ สวนใหญทาํ งานในลักษณะเปนนายจาง ประกอบธุรกิจสวนตัวหรือธุรกิจครอบครัว
โดยเฉพาะในภาคเกษตรหรือการบริการ
มาตรการตาง ๆ ของภาครัฐเพื่อผูสูงอายุ ในป ๒๕๖๑
๑) กิจกรรม ๑ อําเภอ ๑ ภูมิปญญา โดยจางงานผูสูงอายุที่มีความรูมาถายทอดภูมิปญญา
๒) สงเสริมและขยายโอกาสการทํางานใหกับผูสูงอายุ
๓) ฝกอาชีพและทักษะใหกับผูสูงอายุที่มีรายไดนอย
๔) องคกรทีม่ กี ารจางงานผูส งู อายุ โดยยกเวนภาษีเงินได และสามารถหักรายจายได ๒ เทา ทัง้ นีร้ ายจาย
ที่ไดรับการยกเวนภาษีตองเกิดจากรายจายที่เปนคาจางใหแกผูสูงอายุไมเกินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ภาครัฐ และเอกชน รวมมือกันสงเสริมใหผูสูงอายุมีงานทํานับจนถึงป ๒๕๖๑ หนวยงานภาคเอกชนที่ได
ลงนามใน MOU กับหนวยงานราชการตามโครงการ “รวมพลังประชารัฐ สงเสริมการมีงานทําใหผูสูงอายุ”
เพื่อสรางคุณคา สรางหลักประกันที่มั่นคงทางรายไดใหผูสูงอายุ มีมากกวา ๒๐ แหง
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๔๐
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย การสงเสริมใหผูสูงอายุทํางานไดนานที่สุด สําหรับประเทศไทยมี ๓ เรื่อง
สําคัญที่ตองสงเสริม ดังนี้
๑) การสงเสริมการเพิ่มทักษะ (Up-Skill) หรือเสริมทักษะใหม (Re-skill) ใหกับกําลังแรงงานไทย
รวมถึงผูสูงอายุภายใตแนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning Approach)
๒) การสรางแรงจูงใจการทํางานใหกบั แรงงานสูงอายุ ดวยการออกแบบการทํางานทีย่ ดื หยุน (Flexible
Working Condition) เหมาะสมตามความตองการและเงื่อนไขตามวัยของแรงงาน
๓) การขยายสิทธิประโยชนในการจางแรงงานสูงอายุที่มีทักษะและยังสามารถทํางานไดใหกับนายจาง

๕.

ผลการดําเนินงานกรมกิจการผูสูงอายุที่สําคัญประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมกิจการผูส งู อายุ ในฐานะหนวยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบภารกิจเกีย่ วกับผูส งู อายุโดยตรง เพือ่ ใหผสู งู อายุ
ไดรับการสงเสริมศักยภาพ คุมครอง และพิทักษสิทธิ สามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
จึงไดจัดทํามาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ มีแนวทางขับเคลื่อนสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป และแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒
สรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
๑.๑ โครงการสนับสนุนการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี
การชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับการคุมครองและพิทักษสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรา ๑๑ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกรมกิจการผูสูงอายุ ไดสนับสนุนครอบครัว
ผูส งู อายุทเี่ สียชีวติ และมีฐานะยากจนทีต่ กเกณฑ จปฐ. ใหไดรบั เงินสนับสนุนชวยเหลือคาจัดการศพผูส งู อายุตาม
ประเพณี รายละ ๒,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๐,๔๐๒ คน โดยดําเนินการจายเงิน ผานระบบ KTB
Corporate
๑.๒ โครงการใหบริการสงเคราะหผูสูงอายุในภาวะยากลําบาก
ชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบปญหาทางสังคม รายละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท ไมเกิน ๓ ครั้งตอป
จํานวน ๑๖,๖๗๐ ราย โดยดําเนินการจายเงินอุดหนุนโครงการฯ ผานระบบ KTB Corporate Online
๑.๓ โครงการสานพลังผูสูงวัยรวมพัฒนาคนไทยอยูดีมีสุข
สนับสนุนการสรางความสัมพันธระหวางผูส งู อายุกบั คนทุกวัยโดยใหผสู งู อายุรว มเปนพลังขับเคลือ่ น
สังคมดวยภูมิปญญา ซึ่งมีผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการถายทอดภูมิปญญา จํานวน ๔,๑๐๐ คน
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๔๑
๑.๔ โครงการเสริมพลังภูมิปญญาผูสูงอายุพัฒนาสูผลิตภัณฑชุมชน
สนับสนุนใหผสู งู อายุไดพฒ
ั นาตนเอง มีสว นรวมในกิจกรรมทางสังคม และการรวมกลุม ในลักษณะ
เครือขายหรือชุมชน ตอยอดวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและสรางรายไดใหผูสูงอายุ ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมีมาตรฐาน สงเสริมใหผลิตภัณฑมีความโดดเดน นาสนใจ ตรงกับความตองการของตลาด
โดยใชศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.) เปนพื้นที่นํารองในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ภูมิปญญาผูสูงอายุสูผลิตภัณฑชุมชน โดยผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนคลังปญญาผูสูงอายุไดรับการพัฒนาผลผลิตสู
ผลิตภัณฑชุมชน จํานวน ๑,๖๗๑ คน

๒.

แผนงานบูรณาการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ

๒.๑ โครงการสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงอายุ
สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนเห็นความสําคัญในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุ
และสนับสนุนใหเกิดความรูในการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ที่จําเปนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
สภาพแวดลอม รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชน ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
จํานวน ๑,๔๗๙ เครือขาย องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
๒.๒ โครงการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)
สงเสริมสนับสนุนใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และภาคีเครือขาย มีสวนรวมในการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บานในระดับพื้นที่ใหเปน
ฐานของชุมชนในการดูแลและคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ จึงมีความจําเปนในการพัฒนาการดําเนินงาน
ในระดับพื้นที่ จากการดําเนินโครงการมีผูสูงอายุไดรับการดูแลและคุมครองทางสังคมจากอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุที่บาน จํานวน ๓๘,๙๙๕ คน
๒.๓ โครงการธนาคารเวลาสําหรับการดูแลผูสูงอายุของประเทศไทย
ธนาคารเวลา (Time bank) เปนรูปแบบกิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหทุกกลุมวัยในชุมชนไดเขามา
มีบทบาทในการดูแลผูสูงอายุใหครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ ประกอบดวย ๑) มิติดานสังคม สงเสริมใหคนในชุมชน
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ๒) มิติดานสุขภาพ สงเสริมการมีสวนรวมและเฝาระวังในการดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพกาย
และใจของสมาชิกธนาคารเวลาฯ ๓) มิติดานเศรษฐกิจ ธนาคารเวลาฯ สามารถชวยลดคาใชจายของสมาชิก
โดยใชบริการแลกบริการ ระหวางสมาชิก ๔) มิติดานสภาพแวดลอม ปรับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับ
ผูสูงอายุ คนพิการและประชาชนทั่วไป
กรมกิจการผูสูงอายุไดลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) วาดวยแนวทางการปฏิบัติรวมกันระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ เรื่อง การดําเนินงานธนาคารเวลาสําหรับการดูแลผูสูงอายุของประเทศไทยระหวาง
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เปนพื้นที่นํารอง
จํานวน ๔๒ พื้นที่ ๒๘ จังหวัด สงผลใหผูสูงอายุไดรับการดูแล จํานวน ๖,๐๐๐ คน
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๔๒
๒.๔ โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ
สนับสนุนศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ๑๒ แหง และศูนยการเรียนรูและฝกอบรม
ดานผูสูงอายุ จังหวัดชลบุรี ดําเนินการจัดอบรมผูดูแลผูสูงอายุของศูนยฯ และสรางการรับรูแกภาคีเครือขาย
ในการขับเคลือ่ นมาตรฐานการดูแลผูส งู อายุสกู ารปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานหลักสูตรเบือ้ งตนการดูแลผูส งู อายุเบือ้ งตน
๑๘ ชั่วโมง หลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นกลาง ๗๐ ชั่วโมง จํานวน ๓,๐๐๐ คน
๒.๕ โครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลและคุมครองทางสังคมของผูสูงอายุในระดับพื้นที่
มีพื้นที่ตนแบบการดูแลผูสูงอายุ จํานวน ๔๘ พื้นที่ แบงเปนภาค คือ ภาคเหนือ ๙ พื้นที่ ภาคใต
๑๑ พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒ พื้นที่ และภาคกลาง ๑๖ พื้นที่ และผูสูงอายุไดรับการคุมครองทาง
สังคม จํานวน ๓๖,๐๐๐ คน โดยขับเคลื่อนระบบการดูแลและคุมครองทางสังคมของผูสูงอายุสูการปฏิบัติ
ไดอยางเปนรูปธรรม อาทิ การเสริมสรางกลไกเครือขายผูสูงอายุ และกลไกการสงเสริม ปองกันและเฝาระวัง
๒.๖ โครงการปรับสภาพแวดลอมและสิง่ อํานวยความสะดวกของผูส งู อายุใหเหมาะสมและปลอดภัย
ผูสูงอายุที่มีฐานะยากจนไดรับการปรับปรุงบานใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย
ตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ ไดแก การซอมหลังคา ติดตั้งราวจับที่บันไดและในหองนํ้า การปูกระเบื้องกันลื่น
ในหองนํ้า การเปลี่ยนหองนํ้าแบบนั่งยองเปนชักโครก เปนตน จํานวน ๓,๒๐๐ แหง
๒.๗ โครงการเสริมสรางชุมชนที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ
ปรับสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกในที่สาธารณะหรือสถานที่ที่ผูสูงอายุทํากิจกรรม
รวมกัน/ใชประโยชนรวมกันใหมีความเหมาะสม ปลอดภัยตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ จํานวน ๒๐ แหง
และมีหองจําลองอารยสถาปตย (Universal Design Room) ณ ศูนยการเรียนรูและฝกอบรมดานผูสูงอายุ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๑ แหง เพื่อเปนสถานที่ศึกษาเรียนรู เผยแพรความรูและใหคําปรึกษา
เรื่อง การปรับปรุงบาน อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ

๓. แผนงานยุทธศาสตรสรางความมั่นคงและลดความเหลื่อมลํ้าทางดานเศรษฐกิจและสังคม
๓.๑ โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการรองรับสังคมผูสูงอายุ
กรมกิจการผูสูงอายุในฐานะเปนหนวยงานเจาภาพหลักแผนบูรณาการสรางความเสมอภาค
เพือ่ รองรับสังคมผูส งู อายุ ซึง่ ประกอบดวยหนวยงานรวมบูรณาการ จํานวน ๔ กระทรวง ๗ หนวยงาน ๑ กองทุน
การออมแหงชาติ และสภากาชาดไทย เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสูงอายุอยางมีคุณภาพ โดยสงเสริม
ความรูป ระชากรกอนวัยสูงอายุและพัฒนาศักยภาพผูส งู อายุ สงเสริมการออมเพือ่ สรางความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
และสังคม พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผูสูงอายุ และสงเสริมใหผูสูงอายุเขาถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
พัฒนาระบบการดูแลดานสุขภาพ พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และระบบการคุมครองสําหรับ
ผูสูงอายุ รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเหมาะสมและเอื้อตอการดํารงชีวิตของ
คนทุกวัย
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๔๓
๓.๒ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมาตรการดานผูสูงอายุสูการปฏิบัติ
๓.๒.๑ มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ
ภายใตระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ อยางเปนระบบ บูรณาการการทํางานดานผูสูงอายุทั้งประเทศ
ทัง้ ระดับนโยบาย หนวยงานและพืน้ ที่ และติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานดานผูส งู อายุ ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบในหลักการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติฯ และใหหนวยงาน
รับผิดชอบดําเนินงานดานผูสูงอายุสูการปฏิบัติ
ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร มาตรการขั บ เคลื่ อ นระเบี ย บวาระแห ง ชาติ
เรือ่ ง สังคมสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑ ป (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
มาตรการหลักที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนทุกวัย
๑.๑ การสรางระบบคุมครองและสวัสดิการผูสูงอายุ ใน ๔๘ พื้นที่
๑.๒ สงเสริมการมีงานทําและมีรายไดของผูส งู อายุ ผูส งู อายุไดรบั ประโยชน ๑๙๑,๙๔๓ คน
๑.๓ ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ผูสูงอายุไดรับการดูแล ๕๕๐,๗๖๕ คน
๑.๔ ปรับสภาพแวดลอมชุมชนและบานใหปลอดภัยกับผูส งู อายุ ๒๐ ชุมชน/ ๖,๐๙๗ แหง
๑.๕ ธนาคารเวลาสําหรับการดูแลผูสูงอายุของประเทศไทย ดําเนินการใน ๕๕ พื้นที่/
๒๙ จังหวัด
๑.๖ การสรางความรอบรูใ หคนรุน ใหมเตรียมความพรอมในทุกมิตใิ นสถาบันการศึกษา/
ศูนยเรียนรูในชุมชน ๒๙,๓๙๑ แหง และสภาเด็กและเยาวชน ๗๗ แหง
มาตรการหลักที่ ๒ การยกระดับขีดความสามารถสูการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐
๒.๑ ยกระดับความรวมมือ เสริมสรางพลังสังคมสูงอายุ โดยผลักดันใหสังคมสูงอายุ
เปนระเบียบวาระแหงชาติ
๒.๒ การปรับเปลีย่ นกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ ขอบังคับใหเอือ้ ตอการทํางานดานผูส งู อายุ
เพื่อนําไปสูกฎหมายที่ไดรับการแกไข มีการบังคับใช
๒.๓ ปฏิรปู ระบบขอมูลเพือ่ ขับเคลือ่ นงานดานผูส งู อายุอยางมีประสิทธิภาพ มีฐานขอมูล
ดานผูสูงอายุ ๘ ดาน/เรื่อง
๒.๔ พลิกโฉมนวัตกรรมเพือ่ ลดความเหลือ่ มลํา้ ในสังคมสูงอายุ มีผลิตภัณฑดแู ลผูส งู อายุ
นําไปใชในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ (ศูนยดูแลผูสูงอายุ)
๓.๒.๒ จัดทําแผนปฏิบัติการดานผูสูงอายุ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ การปรับแผนปฏิบัติการฯ ใชขอมูลจากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของแผน
ระยะที่ ๓ ในชวงป (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๙) ผูส งู อายุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) (ชือ่ เดิม) ทีผ่ า นมา
ในภาพรวม พบวา ยุทธศาสตรการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ
มีรอยละของดัชนี ที่ผานการประเมินอยูในระดับสูง ในขณะที่ยุทธศาสตรที่แสดงถึงผลผลิตและผลลัพธอันเกิด
จากการดําเนินงาน ดานผูสูงอายุที่ตองมีการบูรณาการงานระหวางหนวยงานตาง ๆ กลับมีรอยละของดัชนี
ที่ผานการประเมินตํ่า ซึ่งความไมสอดคลองของผลการประเมินทั้งสองสวนนี้แสดงใหเห็นวาดัชนีที่ใชประเมิน
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๔๔
ยังไมสามารถ สะทอนภาพของการบูรณาการไดอยางแทจริง ดังนัน้ ในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตั กิ าร
ดานผูส งู อายุฯ ในระยะถัดไปจึงควรเพิม่ ดัชนีทสี่ ามารถประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
และพัฒนาการดําเนินงานดานผูสูงอายุ คงรักษาเคาโครงฉบับเดิม โดยมีการปรับ ดัชนีชี้วัดบางดัชนี ใหมี
ประสิทธิภาพที่สามารถสะทอนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานผูสูงอายุ ไดอยางครอบคลุมผลผลิต
และผลลัพธ
๓.๓ โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการดานผูสูงอายุ
กรมกิจการผูสูงอายุไดรวมจัดงาน Thailand Social Expo ๒๐๑๙ เมื่อวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม
๒๕๖๒ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการดานผูสูงอายุ ใหแก หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และประชาชน ณ อาคารชาเลนเจอร ฮอลล ๒ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี โดยมีกจิ กรรม ๑) การออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานดานผูส งู อายุ ๒) งานเสวนาวาระแหงชาติ
Active Ageing “สูงวัยอยางมีคณ
ุ คา ชราอยางมีความสุข” ๓) ลานเวทีกลาง มีการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่ น
เรียนรูโ ครงการธนาคารเวลา, ปาฐกถาธรรม โดยพระราชวิสทุ ธิประชานาถ (อลงกต ติกขฺ ปฺโญ) ฯลฯ ๔) หองเรียน
วัยเกา ฝกอบรมอาชีพ/ภูมิปญญา เชน การทําเกาอี้เดอคูพาจ เจลวานหางจระเข เปนตน
๓.๔ โครงการสงเสริมการเรียนรูแ ละฝกอบรมดานผูส งู อายุ ศูนยการเรียนรูแ ละฝกอบรมดานผูส งู อายุ
จังหวัดชลบุรี
ศูนยการเรียนรูและฝกอบรมดานผูสูงอายุ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อเปน
ศูนยอบรมงานดานผูส งู อายุ ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ใหกบั ผูเ กีย่ วของกับงานผูส งู อายุขององคการปกครอง
สวนทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผูสูงอายุ เพื่อสามารถนําความรูไปขยายผลในการจัด
สวัสดิการใหผสู งู อายุในทองถิน่ หรือเพือ่ ประกอบอาชีพและเปนประโยชนในการดูแลผูส งู อายุในครอบครัวและ
ในชุมชน โดยมีผูเขารวมอบรมและใชบริการ จํานวน ๒,๒๐๐ คน
๓.๕ โครงการคุมครองและพิทักษสิทธิผูสูงอายุ
สงเสริมใหครอบครัว ชมรมผูสูงอายุ และศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
(ศพอส.) ขับเคลื่อนการเฝาระวังและคุมครองภัยทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ และแสวงหาภาคีเครือขายไดเขามา
มีสว นรวม และมีบทบาทในการดูแล ชวยเหลือ ผูส งู อายุใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีความมัน่ คงในชีวติ จํานวน ๓๖ พืน้ ที่
สงผลใหผูสูงอายุไดรับการดูแลและพิทักษสิทธิ จํานวน ๓,๐๐๐ คน
๓.๖ โครงการสงเสริมความรวมมือประชารัฐเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือขายดานผูส งู อายุ มีสว นรวมพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ ในประเด็นการสงเสริมการมีรายไดและมีงานทําของผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุมีศักยภาพ มีโอกาส
ได พั ฒ นาศั ก ยภาพ ใน ๔ มิ ติ คื อ สุ ข ภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม สภาพแวดล อ มและบริ ก ารสาธารณะ
จํานวน ๓๕๒ องคกร
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๔๕
๓.๗ โครงการปลุกจิตสํานึกถึงคุณคาผูสูงอายุและการจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ
สงเสริมใหหนวยงานทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญ คุณคาของผูสูงอายุ และจัดกิจกรรม
เนื่องในวันผูสูงอายุแหงชาติ หรือการจัดกิจกรรมที่สงเสริม สนับสนุนใหเกิดประโยชนรวมกันระหวางผูสูงอายุ
เด็ก เยาวชน และเครือขายที่เกี่ยวของ มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๒,๑๐๔ คน
๓.๘ โครงการคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ
หน ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน มี น โยบาย มาตรการ แนวทางและการดํ า เนิ น งานตามมติ
คณะกรรมการผูสูงอายุแหง (กผส.) ที่สําคัญมีดังนี้
๑. การดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ๒ เรือ่ ง คือ ๑) มาตรการรองรับสังคมสูงอายุ ๒) มาตรการ
ใหเงินชวยเหลือแกผูสูงอายุที่มีรายไดนอย
๒. การสงเสริมและขยายโอกาสดานอาชีพและการทํางานของผูสูงอายุ
๓. การผลักดันมติ กผส. เรื่อง การออกระเบียบหรือแนวปฏิบัติรองรับอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการใชงบประมาณ เพื่อการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ
๔. การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ประกาศทีเ่ กีย่ วของกับการจายเบีย้ ยังชีพผูส งู อายุ และการจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุในรูปแบบ e-Payment
๕. ติดตามสิทธิผูสูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
๖. ประกาศระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ
๗. รับทราบความกาวหนานักบริบาลชุมชน และมอบหมายใหคณะอนุกรรมการบูรณาการ
จัดทํามาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ พิจารณาหลักสูตรนักบริบาลชุมชน คุณสมบัติ และบทบาทหนาที่ของ
นักบริบาลชุมชน
๘. มอบหมายคณะอนุกรรมการพิจารณา ปรับปรุง และแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของดานผูสูงอายุ
นําขอเสนอการปรับนิยามผูสูงอายุ ตามมาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปศึกษาความ
เปนไปได และผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงนิยามผูสูงอายุใหครอบคลุมทุกดาน
๙. เห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
และมอบหมายอนุกรรมการเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
๑๐. รับทราบกําหนดบทบาทหนาทีก่ ระทรวง/หนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการดูแลผูส งู อายุทมี่ ภี าวะ
พึ่งพิง
๓.๙ โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายเพื่อขับเคลื่อนสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ
มีขอ เสนอเชิงนโยบายในการขับเคลือ่ นประเทศไทยสูส งั คมผูส งู อายุอยางมีคณ
ุ ภาพ โดยมีการจัดการ
อยางเปนระบบ และอาศัยความรวมมือจากองคกรภาคีเครือขายผูสูงอายุ นักวิชาการ และผูปฏิบัติงานดาน
ผูสูงอายุจากหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่น
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๔๖
๓.๑๐ โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรเครือขายขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมเครือขายผูสูงอายุใหมีความเขมแข็งทุกมิติ เพื่อใหผูสูงอายุ
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เห็นคุณคาและศักดิ์ศรีของตนเอง จํานวน ๑๖๘ เครือขาย
๓.๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการเรียนรูผูสูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผูสูงอายุ)
ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมและพัฒนาตนเองในการดํารงชีวิต สามารถปรับตัวและดําเนินชีวิต
ไดอยางเหมาะสมตามวัย มีสขุ ภาพทีด่ ที งั้ ดานรางกายและจิตใจ สามารถปรับตัวและดําเนินชีวติ ไดอยางเหมาะสม
ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการรวมกลุมพัฒนาทักษะดานอาชีพ จํานวน ๑๓,๓๔๓ คน
๓.๑๒ โครงการสนับสนุนศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
การพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส งู อายุอยางมีคณ
ุ ภาพ สําหรับผูส งู อายุในสถาบันและในชุมชน
๓.๑๒.๑ ปรับปรุงมาตรฐานการจัดบริการผูสูงอายุในสถานสงเคราะห สูการจัดทํามาตรฐาน
การดําเนินงานศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ เพื่อใหเหมาะสมกับภารกิจการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ทั้ง ๑๒ แหง
๓.๑๒.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส งู อายุ การจัดบริการสวัสดิการ และการดูแลผูส งู อายุในสถาบัน
โดยศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ๑๒ แหง

๔. แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า
และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน
๔.๑ โครงการประชาสัมพันธเพื่อการสื่อสารองคการ
ขาวประชาสัมพันธที่เผยแพรผานเครือขายสื่อมวลชนทุกสาขา เชน เว็บไซตกรมกิจการผูสูงอายุ
เฟซบุก ไลน หนังสือพิมพ โทรทัศน เปนตน รวมทัง้ องคกรเครือขายทัง้ ภาครัฐ เอกชน ใหมสี ว นรวมในการสงเสริม
การพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการตาง ๆ และคุมครองพิทักษสิทธิแกผูสูงอายุ
๔.๒ โครงการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหบุคลากรและหนวยงานในสังกัดกรมกิจการผูสูงอายุ ใหมีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ความรูความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพ ในการขับเคลื่อนงานดาน
ผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรมและมีการบูรณาการในทุกระดับ จํานวน ๔,๕๖๐ คน
๔.๓ โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบบริหาร
บุคลากร ผส. ไดรับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องคกร ผานการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
๑. การจัดทํา (ราง) คําขอชี้แจงประกอบการจัดตั้ง กองบริหารกองทุนผูสูงอายุ
๒. การจัด “คลินิก PMQA ๔.๐” การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐผานคลินิก PMQA ๔.๐
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๔๗
๓. การประเมินสวนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ/กรอบ
การประเมินผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการกอง/กลุมเทียบเทา/ศูนย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประเมินผูบริหารองคกร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. การจัดทํานโยบายกํากับดูแลองคการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. การสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
๖. การจัดการความรูและนวัตกรรม (KIM Team)
๗. การปรับปรุงกระบวนการเพื่อการพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๔ การจัดทําแผนยุทธศาสตร คําของบประมาณ และการติดตามผล
กรมกิจการผูสูงอายุดําเนินการพัฒนางานบริหารยุทธศาสตรใหสามารถรองรับการดําเนินงาน
ตามหลักภารกิจที่เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุ โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้
๑. การจัดทําคําของบประมาณประจําป ของหนวยงาน
๒. การบริหารความเสี่ยงของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
๓. การติดตามและประเมินผล
๔.๕ การจัดระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุ
กรมกิจการผูส งู อายุมเี ครือ่ งมือในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ใหการขับเคลือ่ นงาน
ดานผูสูงอายุ ใหเกิดประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. การบริหารจัดการงานดานเทคโนโลยี
๒. การพัฒนา Gold Application
๓. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการดานการจัดทําประเด็นขอมูลเพือ่ พัฒนางานดานผูส งู อายุไทย
ภายใตคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.)
๔.๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนบวกสาม
กรมกิ จ การผู  สู ง อายุ ในฐานะหน ว ยงานหลั ก ด า นการประสานงานทั้ ง ในระดั บ นโยบาย
และการดําเนินงานดานผูสูงอายุในระดับชาติและระหวางประเทศ ไดดําเนินการจัดประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง
“การสงเสริมการมีรายไดและมีงานทําของผูสูงอายุในกลุมประเทศอาเซียนบวกสาม” (Promoting Decent
Work for Older Persons in ASEAN+๓) ระหวางวันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ
เบอรเคลีย ประตูนาํ้ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ รวบรวมขอมูลและจัดทําขอมูลเชิงวิชาการดานการสงเสริมการมีรายได
และการมีงานทําของผูสูงอายุในกลุมประชาคมอาเซียนบวกสาม สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
รวมทั้ ง ให เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาด า นการส ง เสริ ม การมี ร ายได แ ละการมี ง านทํ า ของผู  สู ง อายุ ข อง
ประเทศไทยรวมกับประเทศอาเซียนบวกสาม
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๔๘

๕. กองทุนผูสูงอายุ
สงเสริมศักยภาพดานอาชีพเพื่อสรางรายไดที่มั่นคงใหกับผูสูงอายุ และเปนแหลงเงินทุนใหผูสูงอายุ
ไดกูยืมเงินทุนเพื่อไปประกอบอาชีพตามความถนัด ทั้งในรูปแบบการกูยืมรายบุคคล กูยืมรายกลุม และใหการ
สนับสนุนงบประมาณเพือ่ ดําเนินโครงการดานผูส งู อายุของหนวยงาน และองคกรตาง ๆ ทีด่ าํ เนินงานดานผูส งู อายุ
ซึง่ เปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนผูส งู อายุทจี่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ การสงเสริมศักยภาพดานการประกอบอาชีพของ
ผูสูงอายุ เปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และสนับสนุนผูสูงอายุ โดยสนับสนุนการดําเนินงาน
ดังนี้
๑. ผูสูงอายุเขาถึงบริการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพอยางทั่วถึง จํานวน ๘,๙๙๑ คน
๒. ชมรม องคกรผูสูงอายุ และภาคีเครือขายมีสวนรวม และสรางความเขมแข็งดําเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จํานวน ๒๕๒ โครงการ/กลุม
๓. ผูส งู อายุไดรบั เงินชวยเหลือเพือ่ การยังชีพแกผสู งู อายุทมี่ รี ายไดนอ ยทีล่ งทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแหงรัฐ
จํานวน ๔,๖๒๔,๑๗๘ คน

SWOT Analysis
๖. การวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลตอการกําหนดแผนยุทธศาสตรการดําเนินงาน
Strengths (S) - จุดแข็ง

Weakness (W) - จุดออน

S๑ มีคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ และสมัชชา
ผูสูงอายุแหงชาติ เปนกลไกระดับชาติในการ
บูรณาการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายและ
การดําเนินงานดานผูสูงอายุ
S๒ มีพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
และแผนปฏิบัติการดานผูสูงอายุ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๕) เปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนงาน

W๑ งานศึกษา/งานวิจยั ของหนวยงานเพือ่ ประโยชน
ตอการพัฒนางานดานผูส งู อายุมไี มครอบคลุมใน
ทุกมิติ
W๒ การขับเคลื่อนเพื่อผลักดันแผนปฏิบัติการดาน
ผูสูงอายุ ระยะที่ ๒ ไปสูการปฏิบัติยังไมมีความ
ตอเนื่อง
W๓ ไมมีระบบการสอนงาน (Coaching) ถายทอด
องคความรู ทักษะ และประสบการณใหกับ
บุคลากรใหม
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๔๙
Strengths (S) - จุดแข็ง

Weakness (W) - จุดออน

S๓ กรมกิจการผูสูงอายุเปนหนวยงานระดับกรมที่
รับผิดชอบงานดานผูสูงอายุโดยเฉพาะ
S๔ มีกองทุนผูส งู อายุทใี่ หการสงเสริม สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพของผูสูงอายุ และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนชมรม องคกรและภาคีเครือขายดาน
ผูสูงอายุ
S๕ มีมาตรฐานการดําเนินงานดานผูสูงอายุ
(สถานที่/การใหบริการ/ประสบการณความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร)
S๖ มีระบบการคุมครองทางสังคม
S๗ มีศนู ยการเรียนรูแ ละฝกอบรมดานผูส งู อายุใหกบั
บุคลากรกลุมเปาหมายและภาคีเครือขาย
S๘ มีแผนบูรณาการดานผูสูงอายุที่หนวยงานตาง ๆ
สามารถกําหนดเปาหมายการทํางานของ
ผูสูงอายุรวมกัน
S๙ มีระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุที่
บูรณาการขับเคลือ่ นงานรวมกับกระทรวงตาง ๆ
S๑๐ มีหนวยงาน (กลไก) ในพื้นที่ที่ทําหนาที่ดูแล
ผูสูงอายุ (เพิ่มเติม) จากเดิม และมีศูนยการ
เรียนรูที่ทําหนาที่เปนศูนยการเรียนรูดาน
ผูสูงอายุ ใหประชาชนและผูสนใจในการดูแล
ผูสูงอายุ
S๑๑ บุคลากรของกรมกิจการผูสูงอายุมีความรัก
สามัคคี มุงประโยชนสวนรวม ผูกพันองคกร
S๑๒ บุคลากรมีสมรรถนะการทํางานเชิงวิชาการ
S๑๓ มีฐานขอมูลดานผูสูงอายุที่เชื่อมโยงกับ
หนวยงานภายในและภายนอกกระทรวง
S๑๔ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
เปนตนแบบในการจัดสวัสดิการสังคมผูส งู อายุ
ในรูปแบบสถาบันและชุมชน
S๑๕ กรมกิจการผูสูงอายุทําหนาที่เปนฝาย
เลขานุการของคณะกรรมการผูส งู อายุแหงชาติ

W๔ การบริหารงานบุคลากรขาดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ
บุคลากรนอยไมเพียงพอกับการขับเคลื่อนงาน
ดานผูสูงอายุใหเกิดประสิทธิภาพ สัดสวนของ
บุคลากรตอภาระงานไมสมดุล และบุคลากรใน
การขับเคลื่อนงานจะเปนเจาหนาที่จางเหมา
สวนใหญทําใหมีการหมุนเวียนของบุคลากรอยู
ตลอดเวลาและทําใหงานไมตอเนื่อง
W๕ ขาดการพัฒนานวัตกรรมการทํางานภายใน
องคกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
W๖ การประชาสัมพันธงานผูส งู อายุยงั ดําเนินการได
ไมทั่วถึงเทาที่ควร
W๗ กองทุนผูส งู อายุยงั มีการดําเนินงานไมครอบคลุม
ตามวัตถุประสงคการจัดตั้งกองทุน
W๘ พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แกไขเพิ่มเติม ไมมีผลตอการบังคับและ
บทลงโทษทางกฎหมายที่ชัดเจนสําหรับ
หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของหรือบุคคล
ที่ฝาฝน
W๙ การสือ่ สารทิศทางยุทธศาสตรใหแกบคุ ลากรใน
ทุกระดับในองคกรยังไมทั่วถึง
W๑๐ ขาดการวางกลยุทธที่เชื่อมโยงระหวาง
โครงการสูการปฏิบัติ
W๑๑ มีระบบขอมูลรายบุคคลของผูส งู อายุทชี่ ดั เจน
แตยังขาดการประชาสัมพันธในเว็บไซต
เพื่อใหเกิดการรับรูในเรื่องดังกลาว เชน พิกัด
ของผูสูงอายุ แตละราย สภาพปญหาของ
ผูส งู อายุ เปนตน เพือ่ ใชประกอบการวางแผน
W๑๒ ภาระงานทีม่ ากเปนผลตอการพัฒนางานและ
การออกแบบแนวทางการทํางานที่พัฒนา
ผูส งู อายุแนวใหม ๆ ทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต
ทําใหยาก
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๕๐
Strengths (S) - จุดแข็ง

Weakness (W) - จุดออน

(กผส.) และอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการ W๑๓ การพัฒนากลไกในการทํางานดานผูสูงอายุ
ผูสูงอายุแหงชาติรวมทั้งคณะกรรมการ
ขาดการพัฒนาอยางตอเนือ่ งทําใหไมสามารถ
ชุดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานผูสูงอายุ
ชวยในการขับเคลื่อนภารกิจไดเทาที่ควร
W๑๔ การบูรณาการขอมูลกับหนวยงานภายนอก
มีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูล ทําใหการ
ดําเนินการไมเกิดประสิทธิผล
W๑๕ กรมกิจการผูสงู อายุมีการดําเนินงาน
หลากหลาย แตขาดการติดตามการรายงานผล
ที่เปนผลลัพธ และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ตาง ๆ
Opportunities (O) - โอกาส

Threats (T) - อุปสรรค

O๑ เรื่องผูสูงอายุเปนระเบียบวาระแหงชาติ ทําให
สังคมรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของ
สังคมสูงวัย
O๒ กรมกิจการผูสูงอายุมีภาคีเครือขายในการ
ดําเนินงานดานผูสูงอายุที่หลากหลายรูปแบบ
O๓ สาธารณะเกิดความรับรู (Public Awareness)
ในการเปนสังคมสูงวัยสืบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ
สงผลใหงานดานสูงอายุมคี วามหลากหลายและ
ซับซอนทาทายมากขึ้น
O๔ รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการสนับสนุน
ดานผูสูงอายุ
O๕ มีกฎหมาย/ พันธกรณีระหวางประเทศ/แผน
ยุทธศาสตรระดับชาติดานผูสูงอายุรองรับการ
ดําเนินงานดานผูสูงอายุ
O๖ การเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนเพิม่ โอกาสใน
การแสวงหาภาคีเครือขายเพือ่ รวมกันดําเนินงาน
ดานผูสูงอายุ

T๑ บุคคลทั่วไปที่ไมไดเกี่ยวกับงานผูสูงอายุ ไมรูจัก
กรมกิจการผูสูงอายุและภารกิจของกรม
T๒ การดําเนินงานดานผูสูงอายุ ตองดําเนินการ
ควบคูกันในทุกมิติอยางครอบคลุม ไดแก มิติ
ดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดาน
สภาพแวดลอม แตปจจุบันหนวยงานหลัก
รับผิดชอบแยกกันในแตละมิติ
T๓ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากร
สูงอายุในประเทศไทยทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วและ
ปญหาทางสังคมที่ซับซอนมากยิ่งขึ้นทําใหการ
ขับเคลือ่ นงานตามสถานการณและปญหาไมทนั
T๔ ผูสูงอายุมีความตองการที่แตกตางและ
หลากหลาย ทําใหยากตอการกําหนด
ยุทธศาสตรในภาพรวมใหตอบสนองตอความ
ตองการของผูสูงอายุในแตละคน
T๕ ประชาชนสวนใหญขาดการเตรียมความพรอม
ในการเขาสูวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในทุกมิติ
T๖ ชุมชนและทองถิ่นสวนใหญยังไมไดให
ความสําคัญกับการดําเนินงานดานผูสูงอายุ
ในเชิงรุก

ยุทธศาสตรกรมกิจการผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕๑
Opportunities (O) - โอกาส

Threats (T) - อุปสรรค

O๗ ความกาวหนาของเทคโนโลยี สือ่ ออนไลน มีการ
พัฒนาการมากขึ้น ทําใหเปนโอกาสในการ
ขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุ เชน การเพิ่ม
ชองทางในการพัฒนาศักยภาพดานอาชีพและ
รายไดของผูส งู อายุผา นศูนยพฒ
ั นาคุณภาพชีวติ
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.) เปนกลไก
ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ
O๘ มีฐานขอมูลดานผูสงู อายุที่สามารถเชื่อมโยงกับ
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง
O๙ มีกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best
practice) รวมทั้งนโยบายการกํากับองคกรที่ดี
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
องคกร
O๑๐ มีกฎหมาย/ แผน/ ประกาศตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
กับผูสูงอายุเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านและมีภารกิจทีช่ ดั เจนตามทีร่ ะบุไว
ในกฎหมาย
O๑๑ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหความสําคัญกับ
การขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุมากขึ้น
O๑๒ การขยายตัวของประชากรสูงอายุและสังคม
สูงวัยทําใหรัฐบาลผลักดันนโยบายรองรับ
สังคมสูงอายุซึ่งเปนสังคมของคนทุกวัย
เพิ่มมากขึ้น
O๑๓ ภาคธุรกิจเอกชนเขามามีสวนรวมในการดูแล
ผูสูงอายุ โดยจัดบริการดูแลผูสูงอายุรวมทั้ง
พัฒนามาตรการและกลไกในธุรกิจดูแล
ผูสูงอายุมากขึ้น
O๑๔ ผูสูงอายุมีสว นรวมในการนําภูมิปญญาและ
ศักยภาพมาพัฒนาสังคมมากขึ้น
O๑๕ เกิดสังคมทีม่ กี ารรับรูแ ละตระหนักในการเปน
สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ

T๗ หนวยงานที่เกี่ยวของมองวาการพัฒนางานดาน
ผูสูงอายุไมใชภารกิจหลักการขับเคลื่อนงาน
จึงไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
T๘ หนวยงานที่เกี่ยวของขาดการบูรณาการความรู
ความชํานาญ ทรัพยากร การปฏิบัติ และในเชิง
พื้นที่
T๙ ยังมีคนจํานวนหนึง่ ในสังคมทีม่ ที ศั นคติในทางลบ
ตอผูสูงอายุ
T๑๐ แนวโนมที่เพิ่มขึ้นของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และโรคอุบตั ใิ หม รวมทัง้ โรคทีไ่ มตดิ ตอ (NCD)
สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ
และแผนการดําเนินงานดานผูสูงอายุ
ในรูปแบบใหม New Normal อยางกะทันหัน
ทําใหบางสวนอาจปรับตัวรองรับไมทัน
T๑๑ การเขาสูประชาคมอาเซียนสงผลกระทบตอ
กลุมเปาหมาย โดยอาจมีการเคลื่อนยาย
ประชากรสูงอายุจากกลุมประเทศอาเซียน
ทําใหรฐั เกิดภาระในการคุม ครองและดูแลตาม
หลักสิทธิมนุษยชน
T๑๒ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของขาดความรู ความชํานาญ
ทรัพยากร และแนวทางตาง ๆ ในการสงเสริม
พัฒนาผูสูงอายุ
T๑๓ งบประมาณในการขับเคลือ่ นการดําเนินงานใน
การบูรณาการเชิงพื้นที่ยังไมใชการบูรณาการ
ที่แทจริง
T๑๔ หนวยงานในทองถิน่ ยังขาดการใหความสําคัญ
ในการดําเนินงานใหกับผูสูงอายุในชุมชน
T๑๕ การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินภารกิจดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุในพื้นที่ยังทําไดไมทั้งหมด และ
บางสวนถูกสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ตีความวาซํ้าซอนและโดนเรียกเงินคืน ทําให
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๕๒
Opportunities (O) - โอกาส

Threats (T) - อุปสรรค

O๑๖ มีเครือขายตาง ๆ ทีพ่ รอมใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานผูส งู อายุทงั้ ในระดับสวนกลาง
และสวนภูมิภาค
O๑๗ มีชอ งทางดานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส งู อายุ
ที่หลากหลาย
O๑๘ การเปนสมาชิกอาเซียนเปนการเพิม่ โอกาสใน
การแลกเปลี่ยนองคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดานผูสูงอายุ ระหวางประเทศ
สมาชิก
O๑๙ มีกลไกเครือขายและอาสาสมัครในการ
คุมครองดูแลผูสูงอายุ
O๒๐ สังคมมีวัฒนธรรมแหงการชวยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน แบงปนสังคมในลักษณะของ
จิตอาสา
O๒๑ การเพิม่ ขึน้ ของภัยธรรมชาติและโรคอุบตั ใิ หม
สงผลใหทุกภาคสวนใหความสําคัญกับการ
ดูแลผูสูงอายุมากขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุง
รูปแบบการทํางานแบบใหม (New Normal)
และปรับกระบวนการคิดรวม ทํารวม เห็นรวม
และรวมมือในการขับเคลื่อนสังคม

การขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ

TOWS Matrix
กลยุทธเชิงปองกัน
กลยุทธเชิงรุก
จุดแข็ง (S) – อุปสรรค (T)
จุดแข็ง (S) – โอกาส (O)
๑. เพิ่มบทบาทและใชกลไกคณะกรรมการผูสูงอายุ ๑. ผลักดันนโยบายดานผูสูงอายุผานคณะกรรมการ
แหงชาติในการผลักดันเชิงนโยบายระดับชาติ
ผูสูงอายุแหงชาติ เพื่อเตรียมความพรอมรองรับ
ดานผูสูงอายุ และสังคมสูงวัยไปสูการปฏิบัติ
สังคมสูงวัย (S๑,S๑๕,O๑,O๒,O๔,O๑๒)
รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ๒. ใชประโยชนจากภาคีเครือขายทั้งในประเทศ
และตางประเทศเพื่อขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุ
(S๑,S๙,T๔,T๑๕)
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๕๓

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

กลยุทธเชิงปองกัน
จุดแข็ง (S) – อุปสรรค (T)
ทบทวนพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
และแผนปฏิบัติการดานผูสูงอายุ ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อปรับปรุงกฎหมายและแผน
ที่เกี่ยวของใหตอบสนองตอสถานการณดาน
ผูส งู อายุ รวมทัง้ รองรับสถานการณในภาวะวิกฤต
และบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับพื้นที่ (S๒,T๖,T๑๐)
เสริมสรางองคความรูในการทํางานดานผูสูงอายุ
ใหครอบคลุม มิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
สภาพแวดลอม และนวัตกรรม ควบคูกับการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเพื่อใหพรอม
ตอการเปลี่ยนแปลงทั้งในแงของรูปแบบการ
ทํางานและการใหบริการแกกลุมเปาหมาย
(S๑๑,T๒,T๓,T๗,T๑๒)
ใชกองทุนผูสูงอายุในการบูรณาการการทํางาน
รวมกับทองถิน่ ทัง้ ในการดําเนินงาน งบประมาณ
และทรัพยากร เพือ่ ใหเกิดการบูรณาการในระดับ
พื้นที่อยางแทจริง (S๓,S๔,S๑๐,T๘,T๑๕)
ถอดบทเรียนมาตรฐานการดําเนินงานดาน
ผูสูงอายุ และนําไปใชในการเตรียมความพรอม
ครัวเรือน เพื่อรองรับสังคมสูงวัยในระดับ
ครอบครัว (S๕,T๕,T๑๑,T๑๔)
ใชศูนยการเรียนรูและฝกอบรมดานผูสูงอายุ
เครือขาย และอาสาสมัครในพื้นที่ เปนสื่อกลาง
ในการสื่อสาร งานดานผูสูงอายุ ควบคูไปกับ
ขับเคลื่อนงานดานการคุมครองดูแลผูสูงอายุใน
พื้นที่ (S๖,S๗,T๙,T๑๔)
เพิ่มบทบาทการทํางานดานผูสูงอายุ ในระดับ
พื้นที่ โดยใชการบูรณาการการทํางานรวมกับ

๓.
๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

กลยุทธเชิงรุก
จุดแข็ง (S) – โอกาส (O)
ซึ่งจะนําไปสูการเตรียมความพรอมในทุกระดับ
(S๘,O๕,O๖,O๑๘,O๑๖)
ใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เขามาใชในการทํางานของบุคลากร และ
กลุมเปาหมาย (S๑๑,S๑๒,O๗)
ยกระดับศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุใหมีประสิทธิผล เปนกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนงานกับคนทุกวัยตั้งแตระดับพื้นที่
ถึงระดับนโยบาย (S๗,S๑๐,S๑๔,O๑๙)
ใชระบบสารสนเทศ เพื่อรวบรวมขอมูลดาน
ผูสูงอายุในทุกมิติ และสามารถประมวลผลเพื่อ
ใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย
ดานผูสูงอายุใหเทาทันสถานการณ (S๑๓,O๘)
ใชระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ ทีเ่ กีย่ วของกับงาน
ดานผูสูงอายุ เปดโอกาสใหหนวยงานปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถทํางานดานผูสูงอายุ
ใหสะดวก และไมผิดตอขอกฎหมาย
ตาง ๆ (S๕,S๖,O๙,O๑๐,O๑๑)
ใชเครือขายภาคเอกชน เขามาพัฒนาภูมิปญญา
ของผูสูงอายุเพื่อนําไปสูการวางแผนการสราง
รายไดใหผูสูงอายุ รวมถึงการพัฒนาระบบตลาด
ออนไลนใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงได
(S๔,O๑๓,O๑๔,O๑๗)
สรางการรับรูใหแกประชาชนทั้งประเทศให
ตระหนักในเรื่องการเขาสูสังคมสูงวัย พรอมทั้ง
ออกแบบการใชชีวิตของคนในสังคมสูงวัย เพื่อ
เปนแนวทางเบื้องตนสําหรับคนทุกวัย
(S๒,S๓,O๓,O๑๕)
สรางระบบบริหารจัดการองคกรในภาวะวิกฤต
แบบบูรณาการ (S๘,S๙,O๒๐)
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๕๔
กลยุทธเชิงปองกัน
จุดแข็ง (S) – อุปสรรค (T)
ทองถิน่ เปนหลัก และมีการติดตามประเมินผลการ
ทํางานผานแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส (S๘,S๑๓,T๑๓)
๘. ปรับรูปแบบการทํางาน เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของหนวยงานและบุคลากร ภายใต
บริบทการทํางานผานระบบออนไลน ทั้งนี้ในการ
ดําเนินงานใหสามารถผนวกการประชาสัมพันธ
หนวยงานเขาไปในทุกกิจกรรม (S๑๒,T๑)

๑.

๒.

๓.

๔.

กลยุทธเชิงปองกัน
จุดแข็ง (S) – อุปสรรค (T)
สรางความตระหนักใหคนในสังคมเขาใจเรื่อง
สังคมสูงวัยเปนเรือ่ งของคนทุกวัยและมีเจตคติทดี่ ี
ในการเตรียมความพรอมใหกับตนเองในทุกมิติ
กอนเขาสูวัยสูงอายุ (W๑๓,T๖,T๙,T๑๑,T๑๑)
วางระบบรองรับสถานการณสงั คมสูงวัยในทุกมิติ
(เศรษฐกิจ สภาพแวดลอม สุขภาพ และสังคม)
อาทิ ระบบฐานขอมูลดานผูส งู อายุทเี่ ชือ่ มโยงและ
บูรณาการระดับกระทรวง พัฒนากฎหมายใหเอือ้
ตอการทํางานดานผูส งู อายุ พัฒนากลไกเครือขาย
การทํางานดานผูสูงอายุทุกระดับ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการงบประมาณที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
(W๕,W๘,W๑๑,W๑๕,T๔,T๒)
สรางระบบการสอนงาน (Coaching)
เพือ่ ถายทอดองคความรู ทักษะและประสบการณ
ระหวางบุคลากร ตั้งแตระดับบริหารสูระดับ
ปฏิบัติการตามลําดับชั้น
(W๓,W๔,W๙,W๑๐,W๑๒,T๘)
พัฒนาองคความรูก ารดําเนินงานดานผูส งู อายุแก
บุคลากรเพื่อใหทันตอสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงทางดานประชากร
(W๑,T๓,T๘,T๑๒)

กลยุทธเชิงรุก
จุดแข็ง (S) – โอกาส (O)

๑.

๒.

๓.

๔.

กลยุทธเชิงรุก
จุดแข็ง (S) – โอกาส (O)
สรางระบบและกลไกการบูรณาการงานดาน
ผูสูงอายุระหวางกระทรวงใหมีแนวทางการ
ขับเคลื่อนรวมกันที่ชัดเจน และมีกลไก
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระหวาง
กระทรวงในเชิงบูรณาการอยางเปนรูปธรรม
(W๑,W๒,W๑๔,W๑๕,O๘,O๑๗)
ผลักดันใหมีการปรับปรุงและแกไขกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุและ
สังคมสูงวัยใหเอื้อตอการทํางานในเชิงบูรณาการ
ระหวางกระทรวงตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ และกําหนด
ใหมีสภาพบังคับและบทลงโทษที่ชัดเจน
(W๘,O๕,O๑๑,O๑๘)
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
กิจการผูสูงอายุใหมีประสิทธิภาพ (สรรหา บรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย ทดแทน) สอดคลองกับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
สังคมและภาวะวิกฤต
(W๓,W๔,W๙,O๓,O๙,O๑๐)
นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาปรับ
ใชกับการทํางานดานผูสูงอายุ ทั้งในระดับองคกร
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๕๕
กลยุทธเชิงปองกัน
กลยุทธเชิงรุก
จุดแข็ง (S) – อุปสรรค (T)
จุดแข็ง (S) – โอกาส (O)
๕. สงเสริม ใหมกี ารประชาสัมพันธเพือ่ สรางการรับรู
การดูแลกลุมเปาหมายและการทํางานกับ
งานดานผูสูงอายุ รวมทั้งสนับสนุนใหเตรียม
เครือขายทุกระดับ (W๕,W๖,W๑๒,O๗,O๑๖)
ความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุในทุกมิติ
๕. การบูรณาการระหวางหนวยงานในระดับพืน้ ทีใ่ ห
(W๖,T๑,T๕,T๗,T๑๐)
ความสําคัญกับการดําเนินงานดานผูส งู อายุในทุก
๖. เสริมสรางความรูความเขาใจการดําเนินงานดาน
มิติและสามารถเขาถึงการใหบริการอยางรวดเร็ว
ผูสูงอายุในทุกมิติ เพื่อใหเกิดการบูรณาการอยาง
ทันตอสถานการณที่เกิดขึ้น
เปนองครวม (W๑๔,T๑๓)
(W๗,W๑๓,O๘,O๑๔,O๑๕)
๖. พัฒนากลไกภาคีเครือขายในขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานดานผูสูงอายุใหเปนรูปธรรม
(W๑๔,O๒,O๖,O๑๓,O๑๙,O๒๐)
๗. สงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงานระดับพื้นที่มี
การบูรณาการงานนโยบายมาตรการดาน
ผูสูงอายุสูการปฏิบัติ
(W๑๐,W๑๑,O๑,O๔,O๑๒)
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๕๖

บทที่ ๓
ทิศทางยุทธศาสตรกรมกิจการผูสูงอายุ
๑.

วิสัยทัศน
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตดี มีหลักประกัน เปนพลังของสังคม

๒.

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน
๑.) รอยละของผูสูงอายุในการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมาย
๒.) รอยละของผูสูงอายุที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม
๓.) รอยละของเครือขายทีม่ สี ว นรวมในการขับเคลือ่ นกิจกรรมการเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงวัย

๓.

พันธกิจ

๑.) ผลักดัน นโยบาย มาตรการ กลไก เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
และสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรในการขับเคลื่อนสังคม
๒.) พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพรอมประชากรรองรับสังคมสูงอายุ
๓.) คุม ครอง สงเสริม สนับสนุน และพิทกั ษสทิ ธิผสู งู อายุ ใหเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมอยางทัว่ ถึงและ
เปนธรรม
๔. ) พัฒนาองคกร และทรัพยากรการบริหารงาน องคความรูเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงาน

๔.

คานิยม

“สื่อสารดี มีคุณธรรม นําสูเปาหมายรวม”
สื่อสารดี (Communication) หมายถึง การสงขาวสารระหวางบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกขององคการ เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถประสานงานใหฝายตาง ๆ ไดปฏิบัติหนาที่
ความรับผิดชอบไดตรงตามวัตถุประสงคขององคการ และเปดโอกาสใหผรู บั บริการและผูม สี ว นไดสว นเสียเขามา
มีสวนรวมในฐานะ “หุนสวน หรือ ภาคี ” ในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ
มีคุณธรรม (Integrity) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม มีความซื่อสัตยในหนาที่ สุจริตใน
หนาที่ โปรงใส การไมเลือกปฏิบัติคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนและประเทศชาติเปนหลักในการ
ปฏิบัติงาน
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๕๗
นําสูเปาหมายรวม (Collective Goal) หมายถึง การมีเปาหมายของการทํางานสูงสุดรวมกัน คือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ และยึดความตองการของผูรับบริการเปนโจทยกําหนดการทํางานเพื่อการบริหาร
ราชการและการใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความตองการของผูร บั บริการ
และผูมีสวนไดเสีย และมีความสามารถในการคิดไดหลากหลายแปลกใหมจากเดิม และเหมาะสมกับการใช
ประโยชนนําไปสูการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ใหเกิดขึ้นในสังคม เชน งานวิจัยใหม โครงการใหม บริการใหม ฯลฯ

๕.

ประเด็นยุทธศาสตร

๑) พัฒนากฎหมาย นโยบาย มาตรการ กลไก เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติ
๒) พัฒนาการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกระดับเพื่อพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนการเตรียม
ความพรอมรองรับสังคมสูงอายุ
๓) พัฒนาระบบการดูแล คุม ครองพิทกั ษสทิ ธิ และสงเสริมระบบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูส งู อายุ
๔) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ

๖.

เปาประสงค
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

มีกฎหมายและนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
มีการบูรณาการขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุทุกระดับอยางเปนรูปธรรม
ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงอายุอยางมีคุณภาพ
ผูสูงอายุมีศักยภาพเปนพลังของสังคม
ผูสูงอายุไดรับการดูแล คุมครองพิทักษสิทธิ และเขาถึงสวัสดิการสังคม
เครือขายการทํางานดานผูส งู อายุไดรบั การพัฒนา และสามารถดูแลชวยเหลือผูส งู อายุใหเขาถึงสิทธิ
และสวัสดิการอยางเหมาะสม
๗) มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการดูแลผูสูงอายุที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ผูสูงอายุ
๘) มีบุคลากรที่มีสมรรถนะในการทํางาน
๙) มีระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมุงเนนผลสัมฤทธิ์
๑๐) องคกรมีระบบการบริหารจัดการที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการองคกร
ในภาวะวิกฤต
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๕๘

๗.

ความเชื่อมโยง พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัดเปาประสงค และกลยุทธ

พันธกิจที่ ๑ ผลักดัน นโยบาย มาตรการ กลไก เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนากฎหมาย นโยบาย มาตรการ กลไก เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติ
เปาประสงค
๑. มีกฎหมาย มาตรการ กลไก เทคโนโลยี และนวัตกรรม นโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ
๒. มีการบูรณาการขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุ ทุกระดับอยางเปนรูปธรรม
ตัวชี้วัดเปาประสงค
๑. จํานวนนโยบาย มาตรการ กลไก เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ถูกขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
๒. มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการดูแลผูสูงอายุที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ผูสูงอายุ
กลยุทธ
๑. บูรณาการการขับเคลื่อน นโยบาย มาตรการ กลไก เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนงาน
ดานผูสูงอายุ
๒. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐานการดําเนินงานดานผูสูงอายุ
๓. ยกระดับศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุใหเปนสถาบันและศูนยกลางการเรียนรูในการ
ดําเนินงานดานผูสูงอายุ
๔. สรางความรวมมือระหวางประเทศเพื่อพัฒนางานดานผูสูงอายุ
พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพรอมประชากรรองรับสังคมสูงอายุ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกระดับเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ขับเคลื่อนการเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงอายุ
เปาประสงค
๑. ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงอายุอยางมีคุณภาพ
๒. ผูสูงอายุมีศักยภาพเปนพลังของสังคม
ตัวชี้วัดเปาประสงค
๑. จํานวนภาคีเครือขายที่รวมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ และเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงอายุ
๒. รอยละผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมทางสังคมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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๕๙
กลยุทธ
๑. สงเสริมและผลักดันใหทุกภาคสวนมีการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสูงอายุอยางมีคุณภาพ
๒. สงเสริมการมีงานทําในผูสูงอายุ และเขาถึงหลักประกันทางรายได
๓. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุผานกลไกในระดับพื้นที่
๔. สงเสริมการรวมกลุมของผูสูงอายุใหเปนพลังขับเคลื่อนสังคม
พันธกิจที่ ๓ คุมครอง สงเสริม สนับสนุน และพิทักษสิทธิผูสูงอายุ ใหเขาถึงระบบสวัสดิการสังคม
อยางทั่วถึงและเปนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาระบบการดูแล คุมครองพิทักษสิทธิ และสงเสริมระบบการจัด
สวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ
เปาประสงค
๑. ผูสูงอายุไดรบั การดูแล คุมครองพิทักษสิทธิ และเขาถึงสวัสดิการสังคม
๒. เครือขายการทํางานดานผูส งู อายุไดรบั การพัฒนา และสามารถดูแลชวยเหลือผูส งู อายุใหเขาถึงสิทธิ
และสวัสดิการอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัดเปาประสงค
๑. จํานวนผูสูงอายุไดรับการดูแล คุมครองพิทักษสิทธิ และเขาถึงสวัสดิการสังคม
๒. จํานวนเครือขายที่มีระบบการดูแลคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ
กลยุทธ
๑. สงเสริม พัฒนา การใหบริการสวัสดิการสังคมใหครอบคลุมทุกมิติ และสงเสริมการเขาถึงสิทธิของ
ผูสูงอายุ
๒. สงเสริมสนับสนุนระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว และผลักดันใหมีระบบเฝาระวังและเตือนภัย
ทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาองคกร และทรัพยากรการบริหารงาน องคความรูเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ
เปาประสงค
๑. มีบุคลากรที่มีสมรรถนะในการทํางาน
๒. มีระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมุงเนนผลสัมฤทธิ์
๓. องคกรมีระบบการบริหารจัดการที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการองคกร
ในภาวะวิกฤต
ตัวชี้วัดเปาประสงค
๑. รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร
๒. มีแผนอัตรากําลังที่สอดคลองกับภารกิจ
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๖๐
๓. ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบงบประมาณที่มุงผลสัมฤทธิ์
๔. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
๕. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลดานผูสูงอายุที่เชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอก
กลยุทธ
๑. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับภารกิจ
๒. พัฒนาการจัดทําระบบงบประมาณที่มุงผลสัมฤทธิ์
๓. ยกระดับขีดสมรรถนะการบริหารจัดการองคการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารบานเมืองทีด่ ี
และการบริหารจัดการองคกรในภาวะวิกฤต
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลดานผูสูงอายุ เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงานภายในและภายนอก
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ðøąđéĘîìĊę 13
ÖćøđÿøĉöÿøšćÜĔĀšÙîĕì÷öĊÿč×õćüąìĊęéĊ

÷čìíýćÿêøŤìĊę 1 ÖćøđÿøĉöÿøšćÜĒúąóĆçîć
ýĆÖ÷õćóìčîöîčþ÷Ť

÷čìíýćÿêøŤìĊę 1 ÿŠÜđÿøĉöēĂÖćÿÖćøđ×šćëċÜ
ïøĉÖćøìćÜÿĆÜÙöïîóČĚîåćîÙüćöóĂđóĊ÷Ü

÷čìíýćÿêøŤÖøąìøüÜÖćøóĆçîć
ÿĆÜÙöĒúąÙüćööĆęîÙÜ
×ĂÜöîčþ÷Ť ó.ý. 2560 - 2564

÷čìíýćÿêøŤìĊę 4 ÷ÖøąéĆïĂÜÙŤÖø
ÿĎŠÖćøđðŨîñĎšîĞćìćÜÿĆÜÙö

÷čìíýćÿêøŤìĊę 4 ïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøÿĎŠÙüćö
đðŨîñĎšîĞćìćÜÿĆÜÙöéšü÷ĀúĆÖíøøöćõĉïćú

÷čìíýćÿêøŤìĊę 3 ÿŠÜđÿøĉöõćÙĊđÙøČĂ×Šć÷
Ă÷ŠćÜđðŨîøąïïÿĎŠÖćøđðŨîĀčîš ÿŠüîìćÜÿĆÜÙö

÷čìíýćÿêøŤìĊę 3 ñîċÖÖĞćúĆÜìćÜÿĆÜÙöđóČęĂ
đðŨîÖúĕÖĔîÖćøóĆçîćÿĆÜÙö

÷čìíýćÿêøŤìĊę 2 ÿøšćÜĀúĆÖðøąÖĆîìćÜÿĆÜÙöìĊę
ÙøĂïÙúčöĒúąđĀöćąÿöÖĆïÖúčŠöđðŜćĀöć÷đÞóćą

÷čìíýćÿêøŤìĊę 2 ÿøšćÜõĎöĉÙčšöÖĆîĒúąóĆçîć
ýĆÖ÷õćóÖúčŠöđðŜćĀöć÷ĒúąđÙøČĂ×Šć÷

÷čìíýćÿêøŤìĊę 1 óĆçîćýĆÖ÷õćóÙî ÙøĂïÙøĆü ßčößî
ĔĀšöĊÙüćöđ×šöĒ×ĘÜĒúąÿøšćÜøąïïìĊęđĂČĚĂêŠĂÖćøóĆçîćÙî
ĔĀšöĊÙčèõćóßĊüĉêìĊęéĊ

÷čìíýćÿêøŤÖøąìøüÜÖćøóĆçîć
ÿĆÜÙöĒúąÙüćööĆęîÙÜ×ĂÜöîčþ÷Ť
20 ðŘ (ó.ý. 2561 - 2580)

÷čìíýćÿêøŤìĊę 5 éšćîÖćøðøąöüú óĆçîć Ēúą
đñ÷ĒóøŠĂÜÙŤÙüćöøĎšéšćîñĎšÿĎÜĂć÷čĒúąÖćøêĉéêćö
ðøąđöĉîñúÖćøéĞćđîĉîÖćøêćöĒñîñĎšÿĎÜĂć÷č
ĒĀŠÜßćêĉ

÷čìíýćÿêøŤìĊę 3 ÖćøóĆçîćüĉì÷ćýćÿêøŤđìÙēîēú÷Ċ
üĉÝĆ÷ ĒúąîüĆêÖøøö
÷čìíýćÿêøŤìĊę 4 éšćîÖćøïøĉĀćø
ÝĆéÖćøđóČęĂÖćøóĆçîćÜćîéšćî
ñĎšÿĎÜĂć÷čĂ÷ŠćÜïĎøèćÖćøąéĆïßćêĉ
ĒúąÖćøóĆçîćïčÙúćÖøéšćîñĎšÿĎÜĂć÷č

÷čìíýćÿêøŤìĊę 2 ÖćøÿøšćÜÙüćöđðŨîíøøöĒúąúé
ÙüćöđĀúČęĂöúĚĞćĔîÿĆÜÙö

đðŜćĀöć÷ÖćøðäĉøĎððøąđìýéšćîÿĆÜÙö

ðøąđéĘîìĊę 17
ÙüćöđÿöĂõćÙĒúąĀúĆÖðøąÖĆîìćÜÿĆÜÙö

đóČęĂÿøšćÜÙüćööĆęÜÙÜìćÜđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙö ñŠćîÖćø
ĂĂö ÿüĆ ÿ éĉ Ö ćø ĒúąÖćøúÜìč î đóČę Ă ÿĆ Ü Ùö Öćøÿøš ć Ü
ēĂÖćÿìĊę đ ðŨ î íøøöĕöŠ Ē ïŠ Ü Ē÷Ö ēé÷Öćøÿøš ć ÜēĂÖćÿ
ĒÖŠ Ù îìč Ö ÖúčŠ ö Öćøđÿøĉ ö ÿøš ć ÜóúĆ Ü ìćÜÿĆ Ü Ùö Ēúą
Öćøÿøš ć ÜÙüćöđðŨ î ĂĆ î Āîċę Ü ĂĆ î đéĊ ÷ üÖĆ î ×ĂÜÿĆ Ü Ùö
đóČęĂîĞćĕðÿĎŠÖćøÿøšćÜÿĆÜÙöìĊęöĊÙčèõćó

ðøąđéĘîìĊę 15
óúĆÜìćÜÿĆÜÙö

÷čìíýćÿêøŤßćêĉìĊę 4 éšćîÖćøÿøšćÜēĂÖćÿĒúąÙüćöđÿöĂõćÙìćÜÿĆÜÙö

1. ÖćøĂĂö ÿüĆÿéĉÖćø ĒúąÖćøúÜìčîđóČęĂÿĆÜÙö
2. ÖćøßŠü÷đĀúČĂĒúąđóĉęö×ĊéÙüćöÿćöćøëÖúčŠöñĎšđÿĊ÷đðøĊ÷ïĔîÿĆÜÙö
2.1 ðäĉøĎðøąïï×îÿŠÜÿćíćøèąĕöŠĔĀšđðŨîĂčðÿøøÙđóČĂę ÙîìĆĚÜöüú (Design for all)
2.2 ÖćøđÿøĉöÿøšćÜýĆÖ÷õćóñĎšÿĎÜĂć÷čĔîÖćøìĞćÜćî
3. ÖćøÝĆéÖćø×šĂöĎúĒúąĂÜÙŤÙüćöøĎšìćÜÿĆÜÙö 4. ÖćøóĆçîćøąïïÿøšćÜđÿøĉößčößîđ×šöĒ×ĘÜ
5. ÖćøÿøšćÜÖćøöĊÿŠüîøŠüö ÖćøđøĊ÷îøĎš ÖćøøĆïøĎš ĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöìćÜÿĆÜÙö
5.1 ÖćøðäĉøĎðøąïïĂćÿćÿöĆÙøĔîóČĚîìĊę 5.2 ×ĆïđÙúČęĂîÙúĆÜðŦââćñĎšÿĎÜĂć÷čĒúąēøÜđøĊ÷îñĎšÿĎÜĂć÷č

ÖćøđÿøĉöÿøšćÜĒúąóĆçîćýĆÖ÷õćóìčîöîčþ÷Ť

ðøąđéĘîìĊę 11
ÖćøóĆçîćýĆÖ÷õćóÙîêúĂéßŠüÜßĊüĉê

÷čìíýćÿêøŤßćêĉìĊę 3 éšćîÖćøóĆçîćĒúąđÿøĉöÿøšćÜýĆÖ÷õćóìøĆó÷ćÖøöîčþ÷Ť

ĒñîðäĉïĆêĉÖćøéšćîñĎšÿĎÜĂć÷č
÷čìíýćÿêøŤìĊę 1 éšćîÖćøđêøĊ÷ö ÷čìíýćÿêøŤìĊę 2 éšćîÖćøÿŠÜđÿøĉö ÷čìíýćÿêøŤìĊę 3 éšćîøąïï
øą÷ąìĊę 2 (ó.ý. 2545 - 2565) ÙüćöóøšĂö×ĂÜðøąßćÖø
ĒúąóĆçîćñĎšÿĎÜĂć÷č
Ùčöš ÙøĂÜìćÜÿĆÜÙöÿĞćĀøĆï
ÞïĆïðøĆïðøčÜ ÙøĆĚÜìĊę 2
đóČĂę üĆ÷ÿĎÜĂć÷čìĊęöĊÙčèõćó
ñĎšÿÜĎ Ăć÷č
ó.ý. 2561

ĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúą
ÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉ ÞïĆïìĊę 12
(ó.ý. 2560 - 2564)

Ēñî
ÖćøðäĉøĎð
ðøąđìý
éšćîÿĆÜÙö

ĒñîĒöŠïìõć÷Ĕêš÷čìíýćÿêøŤßćêĉ
ó.ý. 2561 - 2580

÷čìíýćÿêøŤßćêĉ 20 ðŘ
(ó.ý. 2561 – 2580)

๒๕๖๕
ĒñîñĆÜÙüćöđßČęĂöē÷Ü÷čìíýćÿêøŤøąéĆïêŠćÜ ė ÖĆï÷čìíýćÿêøŤÖøöÖĉÝÖćøñĎšÿĎÜĂć÷č พ.ศ.
ó.ý. ๒๕๖๐
2560 –- 2565

๖๑
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êĆüßĊĚüĆé

đðŜćðøąÿÜÙŤ

ðøąđéĘî
÷čìíýćÿêøŤ

óĆîíÖĉÝ

÷čìíýćÿêøŤ
ÖøöÖĉÝÖćøñĎšÿĎÜĂć÷č
ó.ý. 2560 - 2565

÷čìíýćÿêøŤ
ÖøöÖĉÝÖćøñĎšÿĎÜĂć÷č 20 ðŘ
ó.ý. 2561 - 2580
÷čìíýćÿêøŤìĊę 3 óĆçîćøąïïÖćø
ÙčšöÙøĂÜĒúąóĉìĆÖþŤÿĉìíĉñĎšÿĎÜĂć÷č

1) õćÙĊđÙøČĂ×Šć÷öĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøđêøĊ÷ö
ÙüćöóøšĂöøĂÜøĆïÿĆÜÙöÿĎÜĂć÷čĂ÷ŠćÜ
öĊÙčèõćó
2) ñĎšÿĎÜĂć÷čöĊýĆÖ÷õćóđðŨîóúĆÜ×ĂÜÿĆÜÙö

1. øšĂ÷úą×ĂÜïčÙúćÖøĕéšøĆïÖćøóĆçîć
ÿöøøëîąêćöĒñîóĆçîćïčÙúćÖø
2. öĊĒñîĂĆêøćÖĞćúĆÜìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆïõćøÖĉÝ
3. øąéĆïÙüćöÿĞćđøĘÝ×ĂÜÖćøÝĆéìĞćøąïï
ÜïðøąöćèìĊęöčŠÜñúÿĆöùìíĉĝ
4. øąéĆïÙüćöÿĞćđøĘÝ×ĂÜÖćøéĞćđîĉîÜćî
êćöĒñîÖćøóĆçîćøąïïïøĉĀćø
ÝĆéÖćøõćÙøĆå
5. öĊøąïïđìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýĒúą
åćî×šĂöĎúéšćîñĎšÿĎÜĂć÷čìĊęđßČęĂöē÷Ü
ÖĆïĀîŠü÷Üćîõć÷îĂÖ

1) öĊïčÙúćÖøìĊęöĊÿöøøëîąĔîÖćøìĞćÜćî
2) öĊøąïïÜïðøąöćèìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćóðøąÿĉìíĉñú
ĒúąöčŠÜđîšîñúÿĆöùìíĉĝ
3) ĂÜÙŤÖøöĊøąïïÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆï
ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖø
ĔîõćüąüĉÖùê

1. ÝĞćîüîñĎšÿĎÜĂć÷čĕéšøĆïÖćøéĎĒú ÙčšöÙøĂÜ
1. ÝĞćîüîîē÷ïć÷ öćêøÖćø ÖúĕÖ đìÙēîēú÷Ċ 1. ÝĞćîüîõćÙĊđÙøČĂ×Šć÷ìĊøę ŠüöóĆçîćýĆÖ÷õćó
óĉìĆÖþŤÿĉìíĉĒúąđ×šćëċÜÿüĆÿéĉÖćøÿĆÜÙö
ñĎ
ÿ
š
Ü
Ď
Ăć÷č
ĒúąđêøĊ
÷
öÙüćöóøš
Ă
öøĂÜøĆ
ï
ĒúąîüĆêÖøøöĔîÖćøóĆçîćÙčèõćóßĊüĉê
2. ÝĞćîüîđÙøČĂ×Šć÷ìĊęöøĊ ąïïÖćøéĎĒú
ÿĆ
Ü
ÙöÿĎ
Ü
Ăć÷č
ñĎšÿĎÜĂć÷čëĎÖ×ĆïđÙúČęĂîĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ
2. øšĂ÷úąñĎÿš ĎÜĂć÷čìĊęđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøöìćÜÿĆÜÙö ÙčšöÙøĂÜìćÜÿĆÜÙöÿĞćĀøĆïñĎšÿĎÜĂć÷č
2) öĊđìÙēîēú÷ĊĒúąîüĆêÖøøöđóČĂę ÖćøéĎĒú
đóĉęö×ċĚîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ
ñĎšÿĎÜĂć÷čìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆïìčÖïøĉïì×ĂÜ
ñĎšÿĎÜĂć÷č

1) öĊÖãĀöć÷Ēúąîē÷ïć÷ÿćíćøèą
đóČęĂ÷ÖøąéĆïÙčèõćóßĊüĉêñĎšÿĎÜĂć÷č
2) öĊÖćøïĎøèćÖćø×ĆïđÙúČęĂîÜćîéšćî
ñĎšÿĎÜĂć÷čìčÖøąéĆïĂ÷ŠćÜđðŨîøĎðíøøö

1. ñĎšÿĎÜĂć÷čĕéšøĆïÖćøéĎĒú ÙčšöÙøĂÜóĉìĆÖþŤÿĉìíĉ
Ēúąđ×šćëċÜÿüĆÿéĉÖćøÿĆÜÙö
2. đÙøČĂ×Šć÷ÖćøìĞćÜćîéšćîñĎšÿĎÜĂć÷čĕéšøĆïÖćø
óĆçîćĒúąÿćöćøëéĎĒúßŠü÷đĀúČĂñĎšÿĎÜĂć÷č
ĔĀšđ×šćëċÜÿĉìíĉĒúąÿüĆÿéĉÖćøĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö

3) óĆçîćøąïïÖćøéĎĒú ÙčšöÙøĂÜóĉìĆÖþŤ
ÿĉìíĉ ĒúąÿŠÜđÿøĉöøąïïÖćøÝĆé
ÿüĆÿéĉÿĆÜÙöÖćøÿĞćĀøĆïñĎšÿĎÜĂć÷č

2) óĆçîćÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜõćÙĊđÙøČĂ×Šć÷ìčÖøąéĆï
đóČęĂóĆçîćýĆÖ÷õćóĒúą×ĆïđÙúČęĂîÖćøđêøĊ÷ö
ÙüćöóøšĂöøĂÜøĆïÿĆÜÙöÿĎÜĂć÷č

4) óĆçîćøąïïÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
ĂÜÙŤÖøÿĎŠÙüćöđðŨîđúĉý

4. óĆçîćĂÜÙŤÖø ĒúąìøĆó÷ćÖøÖćø
ïøĉĀćøÜćî ĂÜÙŤÙüćöøĎšđóČęĂ÷ÖøąéĆï
ðøąÿĉìíĉõćóÖćøéĞćđîĉîÜćî

3. ÙčšöÙøĂÜ ÿŠÜđÿøĉö ÿîĆïÿîčî Ēúą
óĉìĆÖþŤÿĉìíĉñĎšÿĎÜĂć÷č ĔĀšđ×šćëċÜøąïï
ÿüĆÿéĉÖćøÿĆÜÙöĂ÷ŠćÜìĆęüëċÜĒúąđðŨîíøøö

2. óĆçîćýĆÖ÷õćó ĒúąđêøĊ÷öÙüćö
óøšĂöðøąßćÖøøĂÜøĆïÿĆÜÙÜÿĎÜĂć÷č

1. ñúĆÖéĆîîē÷ïć÷ öćêøÖćø ÖúĕÖ đìÙēîēú÷Ċ
ĒúąîüĆêÖøøö đóČęĂóĆçîćÙčèõćóßĊüĉê
ñĎšÿĎÜĂć÷č

1) óĆçîćÖãĀöć÷ îē÷ïć÷ öćêøÖćø ÖúĕÖ
đìÙēîēú÷ĊĒúąîüĆêÖøøöéšćîÖćøóĆçîć
ÙčèõćóßĊüĉêñĎšÿĎÜĂć÷čĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ

÷čìíýćÿêøŤìĊę 4 óĆçîćøąïïÖćøïøĉĀćø
ÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøÿĎŠÙüćöđðŨîđúĉý

÷čìíýćÿêøŤìĊę 3 óĆçîćøąïïÖćøéĎĒú
ÙčšöÙøĂÜóĉìĆÖþŤÿĉìíĉ ĒúąÿŠÜđÿøĉöøąïïÖćø
ÝĆéÿüĆÿéĉÖćøÿĞćĀøĆïñĎšÿĎÜĂć÷č

÷čìíýćÿêøŤìĊę 2 óĆçîćÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜ
õćÙĊđÙøČĂ×Šć÷ìčÖøąéĆïđóČęĂ×ĆïđÙúČęĂî
ÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöøĂÜøĆïÿĆÜÙöÿĎÜĂć÷č

÷čìíýćÿêøŤìĊę 4 đðŨîĂÜÙŤÖøĒĀŠÜîüĆêÖøøö
éšćîñĎšÿĎÜĂć÷č

÷čìíýćÿêøŤìĊę 1 ïĎøèćÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖãĀöć÷
îē÷ïć÷ öćêøÖćø ÖúĕÖ đìÙēîēú÷ĊĒúą
îüĆêÖøøöéšćîÖćøóĆçîćÙčèõćóßĊüĉêñĎšÿĎÜĂć÷č
ĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ

üĉÿĆ÷ìĆýîŤ : ñĎšÿĎÜĂć÷čöĊÙčèõćóßĊüĉêéĊ öĊĀúĆÖðøąÖĆî đðŨîóúĆÜ×ĂÜÿĆÜÙö

÷čìíýćÿêøŤìĊę 1 đðŨîĀîŠü÷ÜćîĀúĆÖĔîÖćøïĎøèćÖćø ÷čìíýćÿêøŤìĊę 2 óĆçîćýĆÖ÷õćóñĎšÿĎÜĂć÷čĒúą
Öćø×ĆïđÙúČęĂîîē÷ïć÷ öćêøÖćø ÖúĕÖ îüĆêÖøøö đêøĊ÷öÙüćöóøšĂöÙîìčÖßŠüÜüĆ÷đóČęĂøĂÜøĆïÿĆÜÙö
ÜćîéšćîñĎšÿĎÜĂć÷čĕðÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ
ñĎšÿĎÜĂć÷čøŠüöÖĆïõćÙĊđÙøČĂ×Šć÷

๖๒

ēÙøÜÖćø

Öú÷čìíŤ

1. Öćø×ĆïđÙúČęĂîïĎøèćÖćøøĂÜøĆï
ÿĆÜÙöñĎšÿĎÜĂć÷č
2. Öćø×ĆïđÙúČęĂî÷čìíýćÿêøŤéšćî
ñĎšÿĎÜĂć÷čÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ
3. Öćø×ĆïđÙúČęĂîÜćîÙèąÖøøöÖćø
ñĎšÿĎÜĂć÷čĒĀŠÜßćêĉ
4. ÖćøÿŠÜđÿøĉöÙüćöøŠüööČĂøąĀüŠćÜ
ðøąđìýđóČęĂóĆçîćøĎðĒïïÖćø
ÝĆéÿüĆÿéĉÖćøĔĀšđĀöćąÿöÿĞćĀøĆï
ñĎšÿĎÜĂć÷č
5. ÖćøÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉÖćøéšćî
ñĎšÿĎÜĂć÷č øą÷ąìĊę 3
(ó.ý. 2566 - 2580)

1. ÿŠÜđÿøĉö óĆçîć ÖćøĔĀšïøĉÖćøÿüĆÿéĉÖćø
ÿĆÜÙöĔĀšÙøĂïÙúčöìčÖöĉêĉ ĒúąÿŠÜđÿøĉö
Öćøđ×šćëċÜÿĉìíĉ×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷č
2. ÿŠÜđÿøĉöÿîĆïÿîčîøąïïÖćøéĎĒúñĎšÿĎÜĂć÷č
øą÷ą÷ćü ĒúąñúĆÖéĆîĔĀšöĊøąïï
đòŜćøąüĆÜĒúąđêČĂîõĆ÷ìćÜÿĆÜÙöÿĞćĀøĆï
ñĎšÿĎÜĂć÷č
3. ÷ÖøąéĆïýĎî÷ŤóĆçîćÖćøÝĆéÿüĆÿéĉÖćø
ÿĆÜÙöñĎšÿĎÜĂć÷čĔĀšđðŨîÿëćïĆîĒúą
ýĎî÷ŤÖúćÜÖćøđøĊ÷îøĎšĔîÖćøéĞćđîĉîÜćî
éšćîñĎšÿĎÜĂć÷č

1. ÖćøóĆçîćĂÜÙŤÖøÿĎŠÙüćöđðŨîđúĉý
2. ÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøóĆçîćøąïï
ïøĉĀćø
3. ÖćøÝĆéìĞćĒñî÷čìíýćÿêøŤ
ÙĞć×ĂÜïðøąöćè ĒúąÖćø
êĉéêćöðøąđöĉîñú
4. ÖćøÿîĆïÿîčîÖćøéĞćđîĉîÜćî
êøüÝÿĂïõć÷Ĕî
5. ÖćøÝĆéÖćøøąïïđìÙēîēú÷Ċ
ĒúąÖćøÿČęĂÿćøđóČęĂÖćøóĆçîć
ÜćîéšćîñĎšÿĎÜĂć÷č
6. ÖćøÿøšćÜ DOP Academy

1. óĆçîćøąïïÖćøïøĉĀćøìøĆó÷ćÖøïčÙÙú
ĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïõćøÖĉÝ
2. óĆçîćÖćøÝĆéìĞćøąïïÜïðøąöćè
ìĊęöčŠÜñúÿĆöùìíĉĝ
3. ÷ÖøąéĆï×ĊéÿöøøëîąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
ĂÜÙŤÖćøêćöĀúĆÖíøøöćõĉïćú×ĂÜÖćø
ïøĉĀćøïšćîđöČĂÜìĊęéĊ ĒúąÖćøïøĉĀćø
ÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøĔîõćüąüĉÖùê
4. óĆçîćøąïïđìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýĒúą
åćî×šĂöĎúéšćîñĎšÿĎÜĂć÷č đóČęĂđßČęĂöē÷Ü
ĒúąĒúÖđðúĊę÷î×šĂöĎúøąĀüŠćÜĀîŠü÷Üćî
õć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖ

1. ÖćøÿîĆïÿîčîÜćîýóñĎšÿĎÜĂć÷čêćöðøąđóèĊ
2. ÖćøĔĀšïøĉÖćøÿÜđÙøćąĀŤñĎšÿĎÜĂć÷čĔîõćüą÷ćÖúĞćïćÖ
3. Öćø×ĆïđÙúČęĂîöćêøåćîÖćøéĎĒúñĎšÿĎÜĂć÷č
4. ÖćøÿîĆïÿîčîýĎî÷ŤóĆçîćÖćøÝĆéÿüĆÿéĉÖćøÿĆÜÙöñĎšÿĎÜĂć÷č
5. ÖćøðøĆïÿõćóĒüéúšĂöĒúąÿĉęÜĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖ
×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷čĔĀšđĀöćąÿöĒúąðúĂéõĆ÷
6. ÖćøđÿøĉöÿøšćÜßčößîìĊđę ðŨîöĉêøÖĆïñĎšÿĎÜĂć÷č
7. ÖćøÝĆéìĞćìąđïĊ÷îđÙøČĂ×Šć÷/ßčéÙüćößŠü÷đĀúČĂ
8. ÖćøÝĆéìĞćöćêøåćî ýóÿ. ÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ
9. ÖćøÙčšöÙøĂÜõĆ÷ÿĞćĀøĆïñĎšÿĎÜĂć÷č
10. Öćø÷ÖøąéĆïÖćøéĎĒúñĎšÿĎÜĂć÷čÿĎŠöćêøåćîêšćîõĆ÷
ēÙüĉé – 19
11. ÖćøóĆçîćýĆÖ÷õćóĂćÿćÿöĆÙøóĆçîćÿĆÜÙöĒúą
ÙüćööĆęîÙÜ×ĂÜöîčþ÷Ť (đßĊę÷üßćâéšćîñĎšÿĎÜĂć÷č)
12. Öćø×ĆïđÙúČęĂîđìÙēîēú÷ĊĒúąîüĆêÖøøöÿĞćĀøĆï
ÖćøéĎĒúñĎšÿĎÜĂć÷čĔîýĎî÷ŤóĆçîćÖćøÝĆéÿüĆÿéĉÖćø
ÿĆÜÙöñĎšÿĎÜĂć÷č

1. ÿŠÜđÿøĉöĒúąñúĆÖéĆîĔĀšìčÖõćÙÿŠüîöĊÖćø
đêøĊ÷öÙüćöóøšĂöđ×šćÿĎŠÿĆÜÙöÿĎÜĂć÷č
Ă÷ŠćÜöĊÙčèõćó
2. ÿŠÜđÿøĉöÖćøöĊÜćîìĞćĔîñĎšÿĎÜĂć÷čĒúą
đ×šćëċÜĀúĆÖðøąÖĆîìćÜøć÷ĕéš
3. ÿŠÜđÿøĉöĒúąóĆçîćýĆÖ÷õćóñĎšÿĎÜĂć÷č
ñŠćîÖúĕÖĔîøąéĆïóČĚîìĊę
4. ÿŠÜđÿøĉöÖćøøüöÖúčŠö×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷čĔĀšđðŨî
óúĆÜ×ĆïđÙúČęĂîÿĆÜÙö

1. ÖćøÿøšćÜÙüćöêøąĀîĆÖĒúąđêøĊ÷ö
ÙüćöóøšĂöøĂÜøĆïÿĆÜÙöÿĎÜĂć÷č
2. ÖćøóĆçîćýĆÖ÷õćóđÙøČĂ×Šć÷
×ĆïđÙúČęĂîÜćîéšćîñĎšÿĎÜĂć÷č
3. ÖćøóĆçîćìĆÖþąÙüćöøĎš
ÙüćöÿćöćøëÖćøìĞćÜćîĒúąđðŨî
ñĎšÿĎÜĂć÷čìĊęöĊóúĆÜ (Active Ageing)
4. ÖćøÿøšćÜìĆÖþąĂćßĊóìćÜđúČĂÖ
êćöĀúĆÖðøĆßâćđýøþåÖĉÝóĂđóĊ÷Ü
5. ÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøđøĊ÷îøĎš Ēúą
òřÖĂïøöéšćîñĎšÿĎÜĂć÷č
6. ÖćøÿøšćÜ Model ïšćîÖúćÜ
Ĕîßčößî
7. ÖćøÿćîóúĆÜñĎšÿĎÜüĆ÷øŠüöóĆçîć
Ùîĕì÷Ă÷ĎŠéĊöĊÿč×
8. ÖćøÿøšćÜÿĆÜÙöĒĀŠÜÖćøđøĊ÷îøĎ×š ĂÜ
ñĎšÿĎÜĂć÷čïîēúÖĂĂîĕúîŤ

1. ïĎøèćÖćø×ĆïđÙúČęĂîîē÷ïć÷ öćêøÖćø
ÖúĕÖ ĒúąđìÙēîēú÷ĊĒúąîüĆêÖøøöĔîÖćø
×ĆïđÙúČęĂîÜćîéšćîñĎšÿĎÜĂć÷č
2. óĆçîćđìÙēîēú÷Ċ îüĆêÖøøö Ēúą
öćêøåćîÖćøéĞćđîĉîÜćîéšćîñĎšÿĎÜĂć÷č
3. ÿøšćÜÙüćöøŠüööČĂøąĀüŠćÜðøąđìýđóČĂę óĆçîć
ÜćîéšćîñĎšÿĎÜĂć÷č

๖๓
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ตัวชี้วัดเปาประสงค

๑. พัฒนากฎหมาย
๑. มีกฎหมายและ
๑. จํานวนนโยบาย
นโยบาย มาตรการ
นโยบายสาธารณะ
มาตรการ กลไก
กลไก เทคโนโลยี
เพื่อยกระดับคุณภาพ เทคโนโลยีและ
และนวัตกรรม ดาน
ชีวิตผูสูงอายุ
นวัตกรรมในการ
การพัฒนาคุณภาพ ๒. มีการบูรณาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ชีวิตผูสูงอายุไปสู
ขับเคลื่อนงานดาน
ผูสูงอายุ
การปฏิบัติ
ผูสูงอายุทุกระดับ
ไดรับการขับเคลื่อน
อยางเปนรูปธรรม
ไปสูการปฏิบัติ
๒. มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการ
ดูแลผูสูงอายุที่
สอดคลองกับทุก
บริบทของผูสูงอายุ

เปาประสงค

ปงบประมาณ/เปาหมาย
กลยุทธ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๔ เรื่อง ๕ เรื่อง ๖ เรื่อง ๑. บูรณาการขับเคลื่อน
นโยบาย มาตรการ
กลไก และเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนงานดาน
ผูสูงอายุ
๒. พัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรม และ
มาตรฐาน
การดําเนินงานดาน
ผูสูงอายุ
๓. สรางความรวมมือ
ระหวางประเทศเพื่อ
พัฒนางานดาน
ผูสูงอายุ
๑. การขับเคลื่อน
บูรณาการรองรับ
สังคมผูสูงอายุ
๒. การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรดาน
ผูสูงอายุสูการปฏิบัติ
๓. การขับเคลื่อนงาน
คณะกรรมการ
ผูสูงอายุแหงชาติ
๔. การสงเสริมความ
รวมมือระหวาง
ประเทศเพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัด
สวัสดิการใหเหมาะสม
สําหรับผูสูงอายุ
๕. การจัดทําแผน
ปฏิบัติการดาน
ผูสูงอายุ
ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๕๘๐)

โครงการหลัก

วิสัยทัศนกรมกิจการผูสูงอายุ : ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตดี มีหลักประกัน เปนพลังของสังคม

เปาหมายตามยุทธศาสตรกรมกิจการผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็นยุทธศาสตร

๘.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กยผ.

๖๔
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๒. พัฒนาการมีสว นรวม
ของภาคีเครือขาย
ทุกระดับเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและ
ขับเคลื่อนการเตรียม
ความพรอมรองรับ
สังคมสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดเปาประสงค

ปงบประมาณ/เปาหมาย
กลยุทธ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑. จํานวนภาคีเครือขาย ๑๘๐ ๒๐๐ ๒๒๐ ๑. สงเสริมและผลักดันให
๑. ภาคีเครือขายมี
แหง
แหง
ทุกภาคสวนมีการเตรียม
สวนรวมในการเตรียม ที่รวมพัฒนาศักยภาพ แหง
ผูสูงอายุ และเตรียม
ความพรอมเขาสูส งั คม
ความพรอมรองรับ
ความพรอมรองรับ
สูงอายุอยางมีคณ
ุ ภาพ
สังคมสูงอายุอยางมี
สังคมสูงอายุ
๒. สงเสริมการมีงานทํา
คุณภาพ
ในผูส งู อายุ และเขาถึง
๒. ผูสูงอายุมีศักยภาพ ๒. รอยละผูสูงอายุที่เขา
รวมกิจกรรมทางสังคม
เปนพลังของสังคม
หลักประกันทางรายได
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
๓. สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูส งู อายุผา น
กลไกในระดับพื้นที่
๔. สงเสริมการรวมกลุม
ของผูสูงอายุใหเปน
พลังขับเคลื่อนสังคม

เปาประสงค
๑. การสรางความ
ตระหนักและเตรียม
ความพรอมรองรับ
สังคมสูงอายุ
๒. การพัฒนาศักยภาพ
เครือขายขับเคลื่อน
งานดานผูสูงอายุ
๓. การพัฒนาทักษะ
ความรูความสามารถ
การทํางานและเปน
ผูสูงอายุที่มีพลัง
(Active Ageing)
๔. การสรางทักษะอาชีพ
ทางเลือกตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๕. การสงเสริมการเรียนรู
และฝกอบรมดาน
ผูสูงอายุ
๖. การสราง Model
บานกลางในชุมชน
๗. การสานพลังผูสูงวัย
รวมพัฒนาคนไทย
อยูดีมีสุข

โครงการหลัก

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สศส.
กบท.

๖๕
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เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค

ปงบประมาณ/เปาหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
กลยุทธ

๓. พัฒนาระบบการดูแล ๑. ผูส งู อายุไดรบั การดูแล ๑. จํานวนผูสูงอายุไดรับ ๑๗๑,๘๓๙ ๑๘๓,๔๔ ๑๙๓,๔๔๒ ๑. สงเสริม พัฒนา การ
คุมครองพิทักษสิทธิ
คุมครองพิทักษสิทธิ
การดูแล คุมครอง
ใหบริการ
และสงเสริมระบบ
และเขาถึงสวัสดิการ
พิทักษสิทธิและเขาถึง
สวัสดิการสังคม
การจัดสวัสดิการ
สังคม
สวัสดิการสังคม
ใหครอบคลุมทุกมิติ
สังคมสําหรับผูส งู อายุ ๒. เครือขายการทํางาน ๒. จํานวนเครือขายที่มี ๑,๕๖๐ ๑,๘๘๐ ๒,๒๐๐ และสงเสริมการเขาถึง
ดานผูส งู อายุไดรบั การ ระบบการดูแล
สิทธิของผูสูงอายุ
พัฒนา และสามารถ
คุมครองทางสังคม
๒. สงเสริมสนับสนุน
ดูแลชวยเหลือ
สําหรับผูสูงอายุ
ระบบการดูแล
ผูสูงอายุใหเขาถึงสิทธิ
ผูสูงอายุระยะยาว
และสวัสดิการอยาง
และผลักดันใหมรี ะบบ
เหมาะสม
เฝาระวังและเตือนภัย
ทางสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุ
๓. ยกระดับศูนยพัฒนา
การจัดสวัสดิการ
สังคมผูสูงอายุใหเปน
สถาบันและศูนยกลาง
การเรียนรูในการ
ดําเนินงานดาน
ผูสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร
๘. การสรางสังคมแหง
การเรียนรูของ
ผูสูงอายุบนโลก
ออนไลน
๑. การสนับสนุนงานศพ
ผูสูงอายุตามประเพณี
๒. การใหบริการ
สงเคราะหผูสูงอายุ
ในภาวะยากลําบาก
๓. การขับเคลื่อน
มาตรฐานการดูแล
ผูสูงอายุ
๔. การสนับสนุนศูนย
พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุ
๕. การปรับสภาพ
แวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ของผูสูงอายุให
เหมาะสมและปลอดภัย
๖. การเสริมสรางชุมชนที่
เปนมิตรกับผูสูงอายุ
๗. การจัดทําทะเบียน
เครือขาย/ ชุดความ
ชวยเหลือ

โครงการหลัก

สคส.

หนวยงาน
รับผิดชอบ

๖๖
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ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค

ปงบประมาณ/เปาหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
กลยุทธ
๘. การจัดทํามาตรฐาน
ศพส. สูการปฏิบัติ
๙. การคุมครองภัย
สําหรับผูสูงอายุ
๑๐. การยกระดับการ
ดูแลผูสูงอายุสู
มาตรฐานตานภัย
โควิด-๑๙
๑๑. การพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
(เชี่ยวชาญดาน
ผูสูงอายุ)
๑๒. การขับเคลื่อน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสําหรับ
การดูแลผูสูงอายุใน
ศูนยพัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุ

โครงการหลัก

หนวยงาน
รับผิดชอบ

๖๗

ยุทธศาสตรกรมกิจการผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

เปาประสงค

๑. มีบุคลากรที่มี
๔. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองคกร สมรรถนะในการ
ทํางาน
สูความเปนเลิศ
๒. มีระบบงบประมาณที่
มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และ
มุงเนนผลสัมฤทธิ์
๓. องคกรมีระบบการ
บริหารจัดการที่
สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงและการ
บริหารจัดการองคกร
ในภาวะวิกฤต

ประเด็นยุทธศาสตร
๑. รอยละของบุคลากร
ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะตามแผน
พัฒนาบุคลากร
๒. มีแผนอัตรากําลังที่
สอดคลองกับภารกิจ
๓. ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําระบบ
งบประมาณที่มุง
ผลสัมฤทธิ์
๔. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงาน ตาม
แผนการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
๕. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐาน
ขอมูลดานผูสูงอายุที่
เชื่อมโยง
กับหนวยงานภายนอก

ตัวชี้วัดเปาประสงค

ปงบประมาณ/เปาหมาย
กลยุทธ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
รอยละ รอยละ รอยละ ๑. พัฒนาระบบการ
๑๐๐
๙๕
๙๐
บริหารทรัพยากร
บุคคลใหสอดคลองกับ
ภารกิจ
๑ แผน ๑ แผน ๑ แผน ๒. พัฒนาการจัดทํา
ระบบงบประมาณทีม่ งุ
ระดับ ระดับ ระดับ
ผลสัมฤทธิ์
๕ ๓. ยกระดับขีดสมรรถนะ
๕
๕
การบริหารจัดการ
องคการตามหลัก
ระดับ ระดับ ระดับ
ธรรมาภิบาลของการ
๕
๕
๕
บริหารบานเมืองที่ดี
และการบริหารจัดการ
องคกรในภาวะวิกฤต
๒
๒ ๔. พัฒนาระบบ
๒
ระบบ ระบบ ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
และฐานขอมูล
ดานผูสูงอายุเพื่อ
เชื่อมโยง และ
แลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงาน
ภายในและภายนอก
๑. การพัฒนาองคกรสู
ความเปนเลิศ
๒. การสงเสริมการพัฒนา
ระบบบริหาร
๓. การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรคําขอ
งบประมาณ และการ
ติดตามประเมินผล
๔. การสนับสนุนการ
ดําเนินงานตรวจสอบ
ภายใน
๕. การจัดการระบบ
เทคโนโลยีและการ
สือ่ สารเพือ่ การพัฒนา
งานดานผูสูงอายุ
๖. การสราง DOP
Academy

โครงการหลัก

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กยผ.
สลก.
กพร.
กตส.

๖๘
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๖๙

บทที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผล
เพื่อใหมีการปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ และเพื่อใหทราบความกาวหนาปญหาอุปสรรค
และผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานมีกรอบการดําเนินงาน ดังนี้

๑.

การติดตามการดําเนินงาน

การติดตามผลการดําเนินงาน เพือ่ รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานในแตละชวงเวลาของโครงการตาง ๆ
ที่สอดคลองตามตัวชี้วัดผลสําเร็จที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป และจัดทํารายงานสรุปเสนอตอ
ผูบ ริหารใหทราบความกาวหนาในการปฏิบตั งิ านเปนระยะ รวมทัง้ สงขอมูลยอนกลับใหแกผปู ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วของ
เพือ่ ชวยใหผรู บั ผิดชอบในแตละระดับดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบตั งิ านใหเปนไปตามแนวทางทีเ่ หมาะสม
ตามแบบรายงานดังนี้
๑.๑ การรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนของกรมกิจการผูสูงอายุ โดยใชแบบรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือน (แบบติดตาม ๑ และแบบติดตาม ๒) และจัดสงผลการดําเนินงานประจําเดือนให
กองยุทธศาสตรและแผนงานภายในวันสุดทายของเดือน และรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E - Perfromance)
ทุกเดือน
๑.๒ การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (แบบรายงาน สงป. ๓๐๑ - ๓๐๒)
โดยจัดทํารายงานผลใหกองยุทธศาสตรและแผนงาน ภายในวันที่ ๕ ของไตรมาสถัดไป
๑.๓ การรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรมของกลุมพัฒนาระบบบริหาร
๑.๔ การรายงานผลการดํ า เนิ น งาน ตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของกรมกิ จ การผู  สู ง อายุ
(แบบรายงานผลการประเมินตนเอง ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมกิจการผูสูงอายุ) โดยจัดทํารายงาน
ผลประเมินตนเองสงกลุมพัฒนาระบบบริหาร รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน
๑.๕ รายงานผลการดําเนินงานประจําปของกรมกิจการผูสูงอายุ

๒.

การประเมินผล

๒.๑ การประเมินผลตนเองโดยการประเมินโครงการ และการประเมินผลในภาพรวมของกรมกิจการ
ผูสูงอายุ
๒.๒ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกรมกิจการผูสูงอายุ โดยบุคคลภายนอกที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญดานการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตรกรมกิจการผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

๗๐
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ที่ปรึกษา
ศาสตราจารยวิพรรณ ประจวบเหมาะ
นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ
อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ
นางศิริลักษณ มีมาก
ผูเชีย่ วชาญเฉพาะดานผูสูงอายุ

คณะผูจัดทํา
นางสาววรรณา อรัญกุล
นางสาวจารุวรรณ ศรีภักดี
นางสาวพิมลัดดา บุญศรี
วาที่ ร.ต. หญิง เสาวภา อุสาพรม
นางสาวสิตาภัทร นุยโสะ
นางสาวปนัฏฐา ปานชวย
นางสาวอานีซะห การี
นางสาวสิรีธร ดวงตา
นางสาววิภารัตน แปงนุจา
นางสาวสุธาสินี อิ่มสมบัติ

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและยุทธศาสตร
นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ
นักพัฒนาสังคม
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ชวยปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน
ชวยปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน
ชวยปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน
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ชวยปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย

